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Św. Katarzyna Sieneńska, św. Jadwiga, św. Paulina, św. Monika, św. Róża z Limy, św. Piotr,
św. Jerzy, św. Michał Archanioł to tylko kilku z domowników nieba, którzy w czwartek (30
października) pojawili się na naszym parafialnym Balu Wszystkich Świętych. Niebiańska
zabawa odbyła się w świetlicy Cegiełka.

  

Z wielkiego grona świętych i błogosławionych dzieci wybrały zarówno te bardziej znane i
rozpoznawane postaci, jak i te znane mniej, albo prawie w ogóle. Paulinka przyniosła ze sobą
niewielką książeczkę z historią życia swojej świętej imienniczki. Już wie, że św. Paulina żyła na
przełomie III i IV wieku i zginęła śmiercią męczeńską. A obrazek właśnie z tej książeczki
posłużył jako wzór do stworzenia kostiumu.

  

W białym stroju, z przepiękną lilią i z pierścieniem na palcu pojawiła się na balu św. Katarzyna.
Towarzyszyła jej św. Elżbieta Węgierska, trzymająca w dłoniach koszyczek z chlebem.
Dziewczynkom w wymyślaniu strojów pomagała mama. Była też św. Jadwiga w koronie na
głowie, św. Weronika z chustą, czy kilku świętych Piotrów z kluczami do bram nieba.

  

– Zaprosiliśmy dzieci na bal, by pokazać im, że uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem
radosnym. To taki przedsmak tego, co czeka nas w niebie – mówi ks. Tomasz Gajda i
dopowiada: – Chcieliśmy nie tylko negować świętowanie Halloween, ale też zaproponować coś
w zamian.

  

I udało się. Czwartkowy wieczór przyniósł radosną zabawę i skoczne tańce. Nad stroną
muzyczną czuwał profesjonalny DJ. Była „Belgijka”, była „Macarena”, były też „Kaczuszki”. Kto
tylko chciał to mógł się wyskakać do woli. Był też czas na prezentację strojów. Wszyscy, którzy
na bal przyszli w przebraniu, mieli okazję przejść po czerwonym dywanie niczym gwiazdy
filmowe. A na zakończenie cegiełkowa ekipa przygotowała coś słodkiego z mottem, bo do
cukierków przypięte zostały karteczki z rozmaitymi cytatami wielu świętych.

  

Zdjęcia z balu – zobacz .
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