
 
6 stycznia 2014 roku przed naszym kościołem kwitły 
stokrotki, a kilka dni później zaczęła się prawdziwa zima.  

Tymczasem, dzieci z naszej parafii, bez 
względu na pogodę, pod czujnym okiem 
katechetek i innych nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4, pracowały przygotowując jasełka, 
które w święto Chrztu Pańskiego zostały zaprezentowane licznie zebranym parafianom i gościom. 

 

 
Po jasełkach, dzieci z rodzin objętych opieką Caritasu otrzymały świąteczne paczki. 



 

Liturgię Mszy Świętej Liturgię Mszy Świętej Liturgię Mszy Świętej Liturgię Mszy Świętej ––––    sumy parafialnej 19 sumy parafialnej 19 sumy parafialnej 19 sumy parafialnej 19 stycznia stycznia stycznia stycznia 2014 roku 2014 roku 2014 roku 2014 roku ubogacił śpiewem ubogacił śpiewem ubogacił śpiewem ubogacił śpiewem 
giŜycki chór CgiŜycki chór CgiŜycki chór CgiŜycki chór Cantabile, w którym śpiewają teŜ nasi parafianie. antabile, w którym śpiewają teŜ nasi parafianie. antabile, w którym śpiewają teŜ nasi parafianie. antabile, w którym śpiewają teŜ nasi parafianie.     

    

Wieczorem mieliśmy szczęście posłuchać naszych parafialnych zespołów, które Wieczorem mieliśmy szczęście posłuchać naszych parafialnych zespołów, które Wieczorem mieliśmy szczęście posłuchać naszych parafialnych zespołów, które Wieczorem mieliśmy szczęście posłuchać naszych parafialnych zespołów, które 
przedstawił nam organista Jakub. PoniŜej  plakat przygotowany w celu upowszechnprzedstawił nam organista Jakub. PoniŜej  plakat przygotowany w celu upowszechnprzedstawił nam organista Jakub. PoniŜej  plakat przygotowany w celu upowszechnprzedstawił nam organista Jakub. PoniŜej  plakat przygotowany w celu upowszechnienia ienia ienia ienia 
informacji o występie, a takŜe winformacji o występie, a takŜe winformacji o występie, a takŜe winformacji o występie, a takŜe w    celu zachęcenia nowych osób docelu zachęcenia nowych osób docelu zachęcenia nowych osób docelu zachęcenia nowych osób do    modlitwy modlitwy modlitwy modlitwy śpiewemśpiewemśpiewemśpiewem....        

    

 



CHÓR : „BŁĘKITNE CHÓR : „BŁĘKITNE CHÓR : „BŁĘKITNE CHÓR : „BŁĘKITNE 
SZTANDARY" : SZTANDARY" : SZTANDARY" : SZTANDARY" :     

Brzuszkiewicz Jolanta 
Czyrko Barbara 

Cieciuch Stefania 
Krajewska Alina 

Krajewski Eugeniusz 
Piotrowicz Joanna 
Skowrońska Teresa 

Szwarc Janina 
 Święc Stefan 

 Tafil Alicja  

 

DZIĘCIĘCA SCHOLKA DZIĘCIĘCA SCHOLKA DZIĘCIĘCA SCHOLKA DZIĘCIĘCA SCHOLKA 
LITURGICZNA:LITURGICZNA:LITURGICZNA:LITURGICZNA:    

Augustajsis Sandra, Balkiewicz 
Julia, Burczyk Zuzanna, 
Czubkowska Adriana, Darska 
Lena, Doroszkiewicz Maja, 
Gulmontowicz Dominika, 
Hryniewicki Maciej, Hubacz 
Zuzanna, Ksepka Julia, Opar 
Magdalena, Piotrowicz Julia, 
Raczkowska Martyna, 
Siemaszkiewicz Amelia, 
Urbanowicz Anita, 
Zielińska Julia 

MŁODZIEśOWY MŁODZIEśOWY MŁODZIEśOWY MŁODZIEśOWY 
ZESPÓŁ ZESPÓŁ ZESPÓŁ ZESPÓŁ 
MUZYCZNYMUZYCZNYMUZYCZNYMUZYCZNY 

Hryniewicki Damian, 
Hryniewicki Marek, 
Jurgielewicz Anna, 
Kozioł Beata 
Mieruńska Kinga, 
Mieruńska Klara, 
Piotrowicz Joanna, 
Pych Karolina, 
śywica Dawid



W ten zimowy wieczór, wW ten zimowy wieczór, wW ten zimowy wieczór, wW ten zimowy wieczór, w    naszym cieplutkim kościelenaszym cieplutkim kościelenaszym cieplutkim kościelenaszym cieplutkim kościele,,,,    na koncercie było na koncercie było na koncercie było na koncercie było wielu parafian i gościwielu parafian i gościwielu parafian i gościwielu parafian i gości.... 

 Na zakończenie, połączone grupy muzyczne pod dyrekcją organisty wykonały pieśń: 
„GdyGdyGdyGdy    sięsięsięsię    Chrystus rodziChrystus rodziChrystus rodziChrystus rodzi”. Do śpiewu włączyli się niemal wszyscy uczestnicy tego wieczoru kolęd. 

 
… a po występach słodkie – karnawałowe pączki na plebanii. 
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