
WWWW dniu 23 grudnia, 

w wigilię imienin Ks. AdamaKs. AdamaKs. AdamaKs. Adama, 
podczas uroczystej Mszy Świętej 
dziękowaliśmy Bogu za Jego 
powołanie do stanu kapłańskiego,  
prosiliśmy o łaski potrzebne w Ŝyciu 
oraz opiekę Najświętszej Maryi 
Panny – Matki Kapłanów.  

 

Były teŜ kwiaty i upominek 
od parafian, wręczane przez 
przedstawicieli Rady Parafialnej. 

 

Po Mszy Świętej nie było czasu 
na świętowanie, poniewaŜ 
czekało powaŜne zadanie – 
dekoracja kościoła na BoŜe 
Narodzenie. 



 

 

Ksiądz Proboszcz, jak co roku, bardzo 
aktywnie uczestniczył w pracach przy 
dekoracji kościołą.  

 

Pomagali teŜ lektorzy i ministranci oraz 
dorośli. 

 

Prawie gotowe … 

 

 

 

 

 

 

TTTTrzej KKKKrólowie w oddali oczekują juŜ na moment,  

kiedy zaświeci na niebie gwiazda zwiastująca  

NNNNarodzenie PPPPana.  

JJJJeszcze spojrzenie na choinkę przy ołtarzu…    

    

JJJJeszcze jeden dzień,    
TTTTEN WWWWIGILIJNY,,,, 
najbardziej rodzinny 

ze wszystkich dni 
w roku i procesyjnie 

DDDDzieciątko JJJJezus 
zostanie przyniesione 

do Ŝłóbka przez 
KKKKsiędza PPPProboszcza, 
podczas PASTERKIPASTERKIPASTERKIPASTERKI 

do przygotowanej 
stajenki.

 



Objawienie Pańskie Objawienie Pańskie Objawienie Pańskie Objawienie Pańskie ––––    ŚwięŚwięŚwięŚwięto Trzech Króli 2016 to Trzech Króli 2016 to Trzech Króli 2016 to Trzech Króli 2016  

 
Świętowaliśmy wraz z całym miastem idąc w Orszaku Trzech Króli.Świętowaliśmy wraz z całym miastem idąc w Orszaku Trzech Króli.Świętowaliśmy wraz z całym miastem idąc w Orszaku Trzech Króli.Świętowaliśmy wraz z całym miastem idąc w Orszaku Trzech Króli. 

    

    
UUUUroczystość uświetnił SSSSwoją obecnością KKKKs. BBBBp RRRRomuald KKKKamiński  

oraz senator MMMMałgorzata KKKKopiczko.  
OOOOrszak prowadzili przebrani za królów: SSSStarosta GGGGiŜycki WWWWacław SSSStraŜewicz,  

BBBBurmistrz WWWWojciech IIIIwaszkiewicz i WWWWójt MMMMarek JJJJasudowicz. 



ŚŚŚŚwięto CCCChrztu PPPPańskiego 2016 ! 
 

Dzieci pierwszokomunijne przyszły na Maszę Świętą ze swoimi świecami, które w tym dniu zostaną 
poświęcone na pamiątkę ich pierwszego przyjęcia Pana Jezusa w Eucharystii. 

 

Z ZAPALONYMI ŚWIECAMI ZŁOśYŁY WYZNANIE WIARY ŚWIĘZ ZAPALONYMI ŚWIECAMI ZŁOśYŁY WYZNANIE WIARY ŚWIĘZ ZAPALONYMI ŚWIECAMI ZŁOśYŁY WYZNANIE WIARY ŚWIĘZ ZAPALONYMI ŚWIECAMI ZŁOśYŁY WYZNANIE WIARY ŚWIĘTEJTEJTEJTEJ. 



W święto Chrztu Pańskiego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 przygotowały jasełka. Były one pięknym 
przypomnieniem przyjścia Pana Jezusa na świat oraz tego, jak się do świąt BoŜego Narodzenia 
przygotowujemy.  
Dzieci wymownie pokazały wigilię w niejednym, wydawać by się mogło, chrześcijańskim domu. 
Jak wszechobecny jest w naszych domach telewizor, ile czasu poświęcamy na rozmowę i czy ktoś, kto nam 
usługuje teŜ jest uwaŜany za osobę, z którą dzielimy się białym chlebem – opłatkiem.  
Przypomniały dla kogo jest zostawiane miejsce przy stole.  
To dla Jezusa przychodzącego w ubogim, Ŝebraku, bezdomnym … Czy staramy się Go rozpoznać? 

 

 

 



 

Dorośli równieŜ chętnie obejDorośli równieŜ chętnie obejDorośli równieŜ chętnie obejDorośli równieŜ chętnie obejrzeli występy dzieci.rzeli występy dzieci.rzeli występy dzieci.rzeli występy dzieci.    

 
 
Po jasełkach dzieci, które występowały w przedstawieniu otrzymały od Księdza Proboszcza słodycze, 
a wszystkie, które oglądały jasełka – cukierki.. 
Przez cały okres boŜonarodzeniowy w koszu obok chrzcielnicy moŜna było złoŜyć wszystko to, 
co chcieliśmy podarować dzieciom objętym opieką Caritas. Paczki z tymi prezentami wręczono po jasełkach 
w salce Caritasu. 


