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5 maja minęły trzy lata od otwarcia w naszej parafii świetlicy dla dzieci. Z okazji „urodzin” 8 maja
podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z Cegiełki, pod opieką pani Michaliny i pani
Agaty, a także wolontariuszy Oli i Maćka, przygotowały piosenki i wezwania w modlitwie
wiernych, a siostra Dagmara, prowadząca świetlicę od samego początku, opowiedziała o dobru,
które na co dzień dzieje się w podziemiu Domu Katechetycznego, o już zrealizowanych
akcjach, a także poprosiła o pomoc w realizowaniu marzeń o dalszym działaniu świetlicy.

    

Po udzieleniu błogosławieństwa końcowego ks. Wojtek zaprosił dzieci z Cegiełki, które
przygotowały krótką inscenizację. Scenka o malutkich mrówkach, które znalazły dużego
cukierka wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko maluchów, ale także ich rodziców i
naszych duszpasterzy, którzy zasiedli w ławkach. A co widzowie zobaczyli? Żadna z mrówek,
która ochoczo podbiegała do cukierka,  nie potrafiła sama go unieść. Jedne chciały przeciągnąć
słodką zdobycz w inne miejsce, inne podnieść, albo popchnąć. Niestety nie udało się. Dopiero
piąta mrówka wpadła na genialny pomysł. Zaproponowała pozostałym kompanom, by razem
spróbować podnieść cukierek. Początkowo nikt nie chciał się zgodzić, nie wierząc w
powodzenie takiego działania. A jednak udało się. Sprawdziła się piękna mądrość, że razem
możemy więcej osiągnąć.

        

To jednak nie koniec… Bo cóż takiego krył ogromny cukierek? Mnóstwo słodkich małych
cukierków. Trafiły one do dzieci obecnych w kościele, które jak tylko zorientowały się, co się
kroi, biegiem ruszyły w stronę prezbiterium. Na szczęście, jak ksiądz proboszcz wprawnym
okiem ocenił i z uśmiechem stwierdził, żadnych strat z tego nieoczekiwanego szturmu parafia
nie poniosła.

    

Po Eucharystii dla dzieci ( zobacz zdjęcia ), jak i po pozostałych Mszach św. była prowadzona
kwesta na rzecz świetlicy. Nasza wspólnota
parafialna zebrała ponad 11600 zł, które pozwolą zorganizować „Nieobozowe lato czyli
wakacje w mieście” i wyjazd na kolonię nad morze, a także doposażyć świetlicę. 
Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy za hojność.
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