
6 grud nia mło dzież z Dłu go sio -

dła zor ga ni zo wa ła spo tka nie mi -

ko łaj ko we dla miesz kań ców

gmi ny. Przed po łu dniem na uli -

cach miej sco wo ści roz da wa li

miesz kań com słod ki wy twór

swo jej pra cy – cia stecz ka wraz

z za pro sze nia mi na dru gą część

mi ko ła jek, pod czas któ rej za -

pre zen to wa li przed sta wie nie ka -

ba re to we i pio sen kę z de dy ka cją

dla go ści. Po nad to od by ła się

na uka tań ców in te gra cyj nych. 

Mło dzież, któ ra zor ga ni zo wa ła
mi ko łaj ko wą ini cja ty wę, bie rze
udział w pro jek cie Dra mo wi Oby -

wa te le re ali zo wa nym przez Sto -
wa rzy sze nie Prak ty ków Dra my
STOP -KLAT KA. To pro jekt, któ -
ry ma na ce lu ak ty wi zo wać mło -
dzież po nad gim na zjal ną i wspie -
rać ją w dzia ła niach re ali zo wa -
nych w lo kal nych spo łecz no -
ściach. 
Pro jekt two rzą dwie gru py –
miesz kań cy gmin Dłu go sio dło
i Sa dow ne. W pierw szym eta pie
mło dzież uczest ni czy w warsz ta -
tach, któ rych ce lem jest prze ka za -
nie im wie dzy, umie jęt no ści i na -
rzę dzi umo żli wia ją cych po dej mo -
wa nie lo kal nych dzia łań. Na stęp -
nie two rzy ona swo je pro jek ty
oby wa tel skie. 
W dru gim eta pie w warsz ta tach
we zmą udział do ro śli miesz kań cy
ze wspo mnia nych gmin – pra -
cow ni cy do mów kul tu ry, dzia ła cze
or ga ni za cji po za rzą do wych i in ne
ak tyw ne oso by, któ re wspól nie
z mło dzie żą stwo rzą pro jek ty dla
spo łecz no ści lo kal nej. Wkrót ce ru -
sza re kru ta cja do ro słych – mo gą
się za pi sać wszy scy chęt ni. 
Szcze gó ło we in for ma cje na te mat
pro jek tu mo żna zna leźć na stro nie:
stop -klat ka.org.pl/dra mo wi -oby -
wa te le. 
Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra mach
pro gra mu Oby wa te le dla De mo -
kra cji, fi nan so wa ne go z Fun du szy
Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar -
cze go. 

Ka rol Pych, Mo ni ka Kur
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Wie ści z pa ra fii
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Pa ra fia św. Idzie go:
– Or ga ni zo wa ny jest wy jazd zi mo wy dla mło dzie ży na nar ty do Bia łe go Du -
naj ca w dru gim ty go dniu fe rii. Za pi sy i wszel kie po trzeb ne in for ma cje u ks.
Ma te usza.
– W skle pi ku pod dzwon ni cą są jesz cze do na by cia świe ce na stół wi gi lij ny.
– Co dzien ne ro ra ty bę dą o godz. 6.30. Ko lej na msza św. co dzien nie po ro ra -
tach bę dzie o godz. 7.15.
– Pa ra fial ny Ze spół Ca ri tas in for mu je, że pacz ki żyw no ścio we dla ro dzin ubo -
gich i wie lo dziet nych bę dą roz pro wa dza ne 16 grud nia od godz. 10.00
do 12.00 w bu dyn ku Ca ri tas.
– Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich or ga ni zu je 21 grud nia, w przy szłą nie -
dzie lę spo tka nie opłat ko we, na któ re na Sa lę te atral ną w do mu pa ra fial nym
za pra sza oso by sa mot ne, cho re i nie peł no spraw ne. Spo tka nie roz pocz nie się
mszą św. w Sank tu arium o godz. 12.00.
– W nie dzie lę po mszy św. o godz. 18.00 ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
w du chu przy go to wań do Świa to wych Dni Mło dzie ży w Kra ko wie.
www.idzi -sank tu arium.pl

Pa ra fia św. Woj cie cha:
– Msze św. ro rat nie bę dą o godz. 7.00. Do dat ko wo bę dzie msza św. ad wen to -
wa dla dzie ci w śro dy o godz. 18.00.
– W skle pi ku pa ra fial nym są do na by cia świe ce wi gi lij ne Ca ri tas w ce nie 13 zł
za sztu kę.
– Or ga ni zo wa na jest piel grzym ka do Czę sto cho wy, by dzię ko wać NMP za mi -
nio ny rok i pro sić Ją o ma cie rzyń ską opie kę na rok na stęp ny. Wy jazd 31 grud -
nia o godz. 8.00. Z Czę sto cho wy wy jazd o godz. 2.00 w no cy, po dro dze od -
wie dzi my Sank tu arium w Gi dlach. Koszt 60 zł, za pi sy w za kry stii.
– W czwar tek, pią tek i so bo tę re ko lek cje ad wen to we. Po rzą dek na bo żeństw:
godz. 6.30, 9.00, 11.00, 15.30, 17.00, 19.00. O godz. 15.30 dla dzie ci,
a o 19.00 dla mło dzie ży z gim na zjum, szkół śred nich i stu den tów. W so bo tę
o godz. 11.00 msza św. z udzie le niem sa kra men tu na masz cze nia cho rych.
Cho rych, któ rzy nie mo gą być w ko ście le, księ ża od wie dzą w do mach. W pią -
tek – cho rych w mie ście, a w so bo tę na wio skach. Cho rych na le ży za pi sać
w za kry stii.
– Ofia ry zło żo ne w so bo tę prze zna czo ne bę dą na po trze by re ko lek cjo ni sty. 
– Ko ło Ca ri tas in for mu je, że w dniach 19 grud nia 2014 r., za raz po przy wie zie -
niu to wa ru, bę dą wy da wa ne pro duk ty żyw no ścio we dla ro dzin do godz.
15.00 i 20 grud nia od godz. 9.00 do 16.00 
– Or ga ni zo wa ny jest obóz zi mo wy w Bia łym Du naj cu w dniach od 25 do 31
stycz nia 2015 r. Koszt 800 zł (w tym wy po ży cze nie nart, kar ne ty na stok).
Wiek od 6 kla sy pod sta wów ki. Wię cej in for ma cji przy za pi sie i u ks. Łu ka sza.
– W nie dzie lę 21 grud nia o godz. 18.00 w ko ście le od bę dzie się msza św.
z prze ka za niem Be tle jem skie go Świa tła Po ko ju. Ka żdy kto chce za brać pło -
mień świa tła z Gro ty Na ro dze nia Pa na Je zu sa na wi gi lij ny stół, po wi nien za -
brać ze so bą lam pion, znicz lub świe cę.
– Pro boszcz pa ra fii pw. św. Woj cie cha, bur mistrz Wy szko wa oraz pro boszcz
pa ra fii pw. św. Idzie go. Ser decz nie za pra sza ją 6 stycz nia 2015 r. do wzię cia
udzia łu w uro czy sto ści Ob ja wie nia Pań skie go, pod czas któ rej uli ca mi Wy szko -
wa przej dzie po raz pierw szy Or szak Trzech Kró li. Uro czy sto ści roz pocz ną się
o godz. 11.00 mszą św. w ko ście le pa ra fii pw. św. Woj cie cha, na stęp nie
po mszy świę tej zo sta nie utwo rzo ny or szak, któ ry przej dzie uli ca mi: T. Ko -
ściusz ki, Gen. J. So wiń skie go, Puł tu ską, I. Da szyń skie go, Ko ściel ną na Skwer Ja -
na Paw ła II do sta jen ki, by po kło nić się Dzie ciąt ku i zło żyć nie sio ne da ry. 
www.woj ciech -wy szkow.pl

Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny:
– O godz. 7.00 ra no od pra wia ne bę dą ro ra ty. Na tę mszę św. przy cho dzi my
z lam pio na mi lub świe ca mi. 
– W prze rwie świą tecz nej od 26.12. do 2.01 or ga ni zo wa ny jest dla mło dzie ży
w gó rach w Bia łym Du naj cu, obóz re ko lek cyj ny po łą czo ny z kur sem nar ciar -
skim. Zgło sze nia przyj mo wa ne są w kan ce la rii lub w za kry stii.
– Mo żna jesz cze za ma wiać wy po min ki rocz ne za zmar łych, któ re bę dą czy ta -
ne przez ca ły rok w nie dzie le przed msza mi św.
– Msze św. re ko lek cyj ne bę dą od pra wia ne w na stę pu ją cym po rząd ku: w po -
nie dzia łek, wto rek i śro dę dla do ro słych o godz. 7.00, 11.00, 17.00, 19.00; dla
mło dzie ży o godz.19.00; dla dzie ci o godz. 16.00. Msza św. dla cho rych
w śro dę o godz. 11.00. Tych, któ rzy nie bę dą mo gli przy być, księ ża od wie dzą
do mu w po nie dzia łek 22 grud nia. 
– Wszy scy, któ rzy chcie li by włą czyć się do świą tecz nej ak cji po mo cy bied nym
i po dzie lić się ja ki mi kol wiek da ra mi, mo gą te rze czy skła dać w za kry stii 21
grud nia.
www.ro dzi na -wy szkow.pl

– śp. Le szek Mar chew ka, 39 lat
opr. M&M’s

Z życia parafii

Ko ściół 

6 stycz nia uro czy stość Ob ja wie -

nia Pań skie go, pod czas któ rej

uli ca mi Wy szko wa po raz

pierw szy przej dzie Or szak

Trzech Kró li. Roz pocz nie się

o godz. 11.00 mszą w ko ście le

pw. św. Woj cie cha. 

Po mszy zo sta nie utwo rzo ny or -
szak, któ ry przej dzie uli ca mi: T.
Ko ściusz ki, Gen. J. So wiń skie go,
Puł tu ską, I. Da szyń skie go, Ko -

ściel ną na skwer Ja na Paw ła
II do sta jen ki, by od wie dzić Świę -
tą Ro dzi nę, po kło nić się Dzie ciąt -
ku i zło żyć nie sio ne da ry. Or szak
z Trze ma Kró la mi bę dzie pro wa -
dzić Gwiaz da Be tle jem ska,
a uczest ni cy otrzy ma ją bez płat nie
od or ga ni za to rów sym bo licz ne
ko ro ny kró lew skie.
W or sza ku za de kla ro wa li już swój
udział przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych gmi ny Wy szków
i po wia tu wy szkow skie go, du -

chow ni, przed szko la ki, ucznio wie
szkół, Mło dzie żo wa Or kie stra Dę -
ta OSP Wy szków, stra ża cy -ochot -
ni cy, pra cow ni cy jed no stek kul tu -
ry i spor tu.
Or ga ni za to rzy (pa ra fia św. Woj -
cie cha i Urząd Miej ski) ma ją na -
dzie ję, że za pro sze nie do wzię cia
udzia łu w wy da rze niu przyj mą or -
ga ni za cje po za rzą do we, har ce rze,
ze spo ły ar ty stycz ne, spor tow cy,
se nio rzy i wszy scy miesz kań cy.
„Chce my że by by ło to na sze

wspól ne świę to i ra dość z na ro -
dze nia Dzie ciąt ka Je zus” – pi szą. 
Gru py zor ga ni zo wa ne, de kla ru ją -
ce swój udział w or sza ku pro szo -
ne są o wcze śniej sze zgło sze nie
do kan ce la rii pa ra fii pw. św. Woj -
cie cha lub do se kre ta ria tu bur mi -
strza Wy szko wa (tel. 29 74 240
20). Mi le wi dzia ne przy go to wa nie
we dług wła sne go po my słu ko lo -
ro wych stro jów, cho rą gwi, aby or -
szak był barw ny i ra do sny. 

Oprac. J.P. 

Or szak Trzech Kró li uli ca mi Wy szko wa

W ra mach wy szkow skich dzia -

łań z za kre su Pe da go gi ki Nie -

kon wen cjo nal nej mło dzież

z gru py „Graj cy li skład” mia ła

oka zję zwie dzić wie le mu ze ów

na te re nie Pol ski. Nie daw no od -

wie dzi ła Mu zeum Po wsta nia

War szaw skie go.

Wia do mość o wy jeź dzie wśród
człon ków gru py ro ze szła się bar -
dzo szyb ko. Na ma wiać ni ko go nie
by ło trze ba. Je de na ścio ro osób sta -
wi ło się punk tu al nie na miej scu
zbiór ki. Młod si za czę li od ra zu
do py ty wać: czy bę dą czoł gi i sa -
mo lo ty, któ re bę dzie mo żna do -
tknąć al bo do nich wejść. Czoł -
gów, co praw da nie by ło, ale był
sa mo lot, do któ re go wej ścia upar -
cie szu kał naj młod szy uczest nik
wy ciecz ki. Nie miec kie po ci ski ra -
kie to we oka za ły się ka pi tal nym
tłem do fo to gra fii, wiel ką po pu lar -
no ścią cie szy ły się kar tecz ki z ka -

len da rza po wstań cze go, któ rych
mło dzież ze bra ła ca ły ze staw oraz
re pli ka ame ry kań skie go sa mo lo tu
„Li be ra tor”. Star sze dziew czę ta
za da wa ły rze czo we py ta nia do ty -
czą ce ozna czeń sa mo lo tu i je go
wy po sa że nia.
Spę dzi li śmy w mu zeum 3 godz.,
a do te go jesz cze obej rze li śmy
film „Mia sto ru in”. Na za koń cze -
nie po by tu uczest ni cy spę dzi li
czas na za ba wie w sa li z mo de la -
mi, bu do wie ba ry ka dy z kar to no -
wych ce gieł oraz pra cy nad opa -
ska mi i cho rą giew ka mi po wstań -
czy mi. 

An drzej Graj czyk, oprac. J.P. 
***

Gru pa pe da go gi ki nie kon wen cjo -
nal nej dzia ła w ra mach pro jek tu
do fi nan so wa ne go przez gmi nę
Wy szków – któ rej skła da my po -
dzię ko wa nia – i re ali zo wa ne go
przez Sto wa rzy sze nie Ini cja tyw
Spo łecz nych „Wia trak”.

W Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go

Spo tka nie mi ko łaj ko we 
w Dłu go sio dle

(fot. org.)

(fot. org.)


