Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Czarnocin.

Schola i Oaza
Oaza
W naszej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie mają miejsce spotkania grupy
duszpasterskiej „Oaza”, która zrzesza dzieci i młodzież w niemalże każdym wieku.
W każdy czwartek o godzinie 18.00 w świetlicy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego spotykają się dzieci, które są uczniami
szkoły podstawowej (klasy 1 – 5) oraz te, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły. Spotkania są aranżowana w takich
sposób, by dzieci z przyjemnością angażowały się w przeżywanie swojej wiary, rozwijając przy tym jak najwięcej
swoich talentów, takich, jakich śpiewanie czy malowanie. Poza tym każdemu spotkaniu towarzyszy realizacja
konkretnego tematu, prowadzącego do większego poznania człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Nie brakuje także
różnych konkursów i zabaw, w które chętnie wszyscy się angażują.
W piątki zaś o godzinie 19.30 odbywają się spotkania dla dzieci i młodzieży od 6. klasy szkoły podstawowej wzwyż
(gimnazjaliści, licealiści, studenci). Celem tego wspólnego spędzania czasu jest osiągnięcie większej świadomości
bycia chrześcijaninem, bycia w Kościele. Pomocą w jego osiągnięciu jest podział na grupy wiekowe, w których
animatorzy realizują określone tematy, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza święta oraz wyjazdy na różne
przedsięwzięcia organizowane m.in. przez duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o swojej wierze, którzy chcą
poznać nowych ludzi lub po prostu chcą zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje.

Schola
Schole w naszej parafii tworzy grupa osób, pasjonujących się muzyką. Nie chodzi tutaj o to, by potrafić grać na pięciu
czy dziesięciu instrumentach lub śpiewać jak najwybitniejsze gwiazdy. Chodzi o to, by śpiewając czy grając wychwalać
Boga i poprzez to zarażać Bogiem innych. Zatem jeśli ktoś lubi śpiewać, potrafi na czymś grać lub chciałby się
nauczyć śpiewać lub grać - serdecznie zapraszamy. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 18.00, podczas
tych spotkań uczymy się nowych utworów i przygotowujemy repertuar na Mszę świętą niedzielną o 10.30, która jest
przez nas animowana. Na dzień dzisiejszy w skład scholi wchodzi kilkanaście osób, jednak im więcej nas będzie, tym
więcej będzie można się nauczyć i piękniej śpiewać. Serdecznie zapraszamy!
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