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Wieści z paraﬁi

Orszak Trzech Króli ulicami Wyszkowa

Parafia św. Idziego:

Kościół

– Organizowany jest wyjazd zimowy dla młodzieży na narty do Białego Dunajca w drugim tygodniu ferii. Zapisy i wszelkie potrzebne informacje u ks.
Mateusza.
– W sklepiku pod dzwonnicą są jeszcze do nabycia świece na stół wigilijny.
– Codzienne roraty będą o godz. 6.30. Kolejna msza św. codziennie po roratach będzie o godz. 7.15.
– Paraﬁalny Zespół Caritas informuje, że paczki żywnościowe dla rodzin ubogich i wielodzietnych będą rozprowadzane 16 grudnia od godz. 10.00
do 12.00 w budynku Caritas.
– Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje 21 grudnia, w przyszłą niedzielę spotkanie opłatkowe, na które na Salę teatralną w domu paraﬁalnym
zaprasza osoby samotne, chore i niepełnosprawne. Spotkanie rozpocznie się
mszą św. w Sanktuarium o godz. 12.00.
– W niedzielę po mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
w duchu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
www.idzi-sanktuarium.pl

Parafia św. Wojciecha:
– Msze św. roratnie będą o godz. 7.00. Dodatkowo będzie msza św. adwentowa dla dzieci w środy o godz. 18.00.
– W sklepiku paraﬁalnym są do nabycia świece wigilijne Caritas w cenie 13 zł
za sztukę.
– Organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy, by dziękować NMP za miniony rok i prosić Ją o macierzyńską opiekę na rok następny. Wyjazd 31 grudnia o godz. 8.00. Z Częstochowy wyjazd o godz. 2.00 w nocy, po drodze odwiedzimy Sanktuarium w Gidlach. Koszt 60 zł, zapisy w zakrystii.
– W czwartek, piątek i sobotę rekolekcje adwentowe. Porządek nabożeństw:
godz. 6.30, 9.00, 11.00, 15.30, 17.00, 19.00. O godz. 15.30 dla dzieci,
a o 19.00 dla młodzieży z gimnazjum, szkół średnich i studentów. W sobotę
o godz. 11.00 msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
Chorych, którzy nie mogą być w kościele, księża odwiedzą w domach. W piątek – chorych w mieście, a w sobotę na wioskach. Chorych należy zapisać
w zakrystii.
– Oﬁary złożone w sobotę przeznaczone będą na potrzeby rekolekcjonisty.
– Koło Caritas informuje, że w dniach 19 grudnia 2014 r., zaraz po przywiezieniu towaru, będą wydawane produkty żywnościowe dla rodzin do godz.
15.00 i 20 grudnia od godz. 9.00 do 16.00
– Organizowany jest obóz zimowy w Białym Dunajcu w dniach od 25 do 31
stycznia 2015 r. Koszt 800 zł (w tym wypożyczenie nart, karnety na stok).
Wiek od 6 klasy podstawówki. Więcej informacji przy zapisie i u ks. Łukasza.
– W niedzielę 21 grudnia o godz. 18.00 w kościele odbędzie się msza św.
z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. Każdy kto chce zabrać płomień światła z Groty Narodzenia Pana Jezusa na wigilijny stół, powinien zabrać ze sobą lampion, znicz lub świecę.
– Proboszcz paraﬁi pw. św. Wojciecha, burmistrz Wyszkowa oraz proboszcz
paraﬁi pw. św. Idziego. Serdecznie zapraszają 6 stycznia 2015 r. do wzięcia
udziału w uroczystości Objawienia Pańskiego, podczas której ulicami Wyszkowa przejdzie po raz pierwszy Orszak Trzech Króli. Uroczystości rozpoczną się
o godz. 11.00 mszą św. w kościele paraﬁi pw. św. Wojciecha, następnie
po mszy świętej zostanie utworzony orszak, który przejdzie ulicami: T. Kościuszki, Gen. J. Sowińskiego, Pułtuską, I. Daszyńskiego, Kościelną na Skwer Jana Pawła II do stajenki, by pokłonić się Dzieciątku i złożyć niesione dary.
www.wojciech-wyszkow.pl

Parafia Świętej Rodziny:
– O godz. 7.00 rano odprawiane będą roraty. Na tę mszę św. przychodzimy
z lampionami lub świecami.
– W przerwie świątecznej od 26.12. do 2.01 organizowany jest dla młodzieży
w górach w Białym Dunajcu, obóz rekolekcyjny połączony z kursem narciarskim. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii lub w zakrystii.
– Można jeszcze zamawiać wypominki roczne za zmarłych, które będą czytane przez cały rok w niedziele przed mszami św.
– Msze św. rekolekcyjne będą odprawiane w następującym porządku: w poniedziałek, wtorek i środę dla dorosłych o godz. 7.00, 11.00, 17.00, 19.00; dla
młodzieży o godz.19.00; dla dzieci o godz. 16.00. Msza św. dla chorych
w środę o godz. 11.00. Tych, którzy nie będą mogli przybyć, księża odwiedzą
domu w poniedziałek 22 grudnia.
– Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się do świątecznej akcji pomocy biednym
i podzielić się jakimikolwiek darami, mogą te rzeczy składać w zakrystii 21
grudnia.
www.rodzina-wyszkow.pl

Z życia paraﬁi

6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas której
ulicami Wyszkowa po raz
pierwszy przejdzie Orszak
Trzech Króli. Rozpocznie się
o godz. 11.00 mszą w kościele
pw. św. Wojciecha.
Po mszy zostanie utworzony orszak, który przejdzie ulicami: T.
Kościuszki, Gen. J. Sowińskiego,
Pułtuską, I. Daszyńskiego, Ko-

ścielną na skwer Jana Pawła
II do stajenki, by odwiedzić Świętą Rodzinę, pokłonić się Dzieciątku i złożyć niesione dary. Orszak
z Trzema Królami będzie prowadzić Gwiazda Betlejemska,
a uczestnicy otrzymają bezpłatnie
od organizatorów symboliczne
korony królewskie.
W orszaku zadeklarowali już swój
udział przedstawiciele władz samorządowych gminy Wyszków
i powiatu wyszkowskiego, du-

chowni, przedszkolaki, uczniowie
szkół, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wyszków, strażacy-ochotnicy, pracownicy jednostek kultury i sportu.
Organizatorzy (parafia św. Wojciecha i Urząd Miejski) mają nadzieję, że zaproszenie do wzięcia
udziału w wydarzeniu przyjmą organizacje pozarządowe, harcerze,
zespoły artystyczne, sportowcy,
seniorzy i wszyscy mieszkańcy.
„Chcemy żeby było to nasze

Spotkanie mikołajkowe
w Długosiodle

W Muzeum Powstania
Warszawskiego

(fot. org.)
W ramach wyszkowskich działań z zakresu Pedagogiki Niekonwencjonalnej młodzież
z grupy „Grajcyli skład” miała
okazję zwiedzić wiele muzeów
na terenie Polski. Niedawno odwiedziła Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Wiadomość o wyjeździe wśród
członków grupy rozeszła się bardzo szybko. Namawiać nikogo nie
było trzeba. Jedenaścioro osób stawiło się punktualnie na miejscu
zbiórki. Młodsi zaczęli od razu
dopytywać: czy będą czołgi i samoloty, które będzie można dotknąć albo do nich wejść. Czołgów, co prawda nie było, ale był
samolot, do którego wejścia uparcie szukał najmłodszy uczestnik
wycieczki. Niemieckie pociski rakietowe okazały się kapitalnym
tłem do fotografii, wielką popularnością cieszyły się karteczki z ka-

lendarza powstańczego, których
młodzież zebrała cały zestaw oraz
replika amerykańskiego samolotu
„Liberator”. Starsze dziewczęta
zadawały rzeczowe pytania dotyczące oznaczeń samolotu i jego
wyposażenia.
Spędziliśmy w muzeum 3 godz.,
a do tego jeszcze obejrzeliśmy
film „Miasto ruin”. Na zakończenie pobytu uczestnicy spędzili
czas na zabawie w sali z modelami, budowie barykady z kartonowych cegieł oraz pracy nad opaskami i chorągiewkami powstańczymi.
Andrzej Grajczyk, oprac. J.P.
***
Grupa pedagogiki niekonwencjonalnej działa w ramach projektu
dofinansowanego przez gminę
Wyszków – której składamy podziękowania – i realizowanego
przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wiatrak”.

(fot. org.)
6 grudnia młodzież z Długosiodła zorganizowała spotkanie mikołajkowe dla mieszkańców
gminy. Przed południem na ulicach miejscowości rozdawali
mieszkańcom słodki wytwór
swojej pracy – ciasteczka wraz
z zaproszeniami na drugą część
mikołajek, podczas której zaprezentowali przedstawienie kabaretowe i piosenkę z dedykacją
dla gości. Ponadto odbyła się
nauka tańców integracyjnych.
Młodzież, która zorganizowała
mikołajkową inicjatywę, bierze
udział w projekcie Dramowi Oby-

Zbigniewowi Majewskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Siostry
składają
koledzy i koleżanki z Loyalty Partner Polska

– śp. Leszek Marchewka, 39 lat
opr. M&M’s

wspólne święto i radość z narodzenia Dzieciątka Jezus” – piszą.
Grupy zorganizowane, deklarujące swój udział w orszaku proszone są o wcześniejsze zgłoszenie
do kancelarii parafii pw. św. Wojciecha lub do sekretariatu burmistrza Wyszkowa (tel. 29 74 240
20). Mile widziane przygotowanie
według własnego pomysłu kolorowych strojów, chorągwi, aby orszak był barwny i radosny.
Oprac. J.P.

watele realizowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy
STOP-KLATKA. To projekt, który ma na celu aktywizować młodzież ponadgimnazjalną i wspierać ją w działaniach realizowanych w lokalnych społecznościach.
Projekt tworzą dwie grupy –
mieszkańcy gmin Długosiodło
i Sadowne. W pierwszym etapie
młodzież uczestniczy w warsztatach, których celem jest przekazanie im wiedzy, umiejętności i narzędzi umożliwiających podejmowanie lokalnych działań. Następnie tworzy ona swoje projekty
obywatelskie.
W drugim etapie w warsztatach
wezmą udział dorośli mieszkańcy
ze wspomnianych gmin – pracownicy domów kultury, działacze
organizacji pozarządowych i inne
aktywne osoby, które wspólnie
z młodzieżą stworzą projekty dla
społeczności lokalnej. Wkrótce rusza rekrutacja dorosłych – mogą
się zapisać wszyscy chętni.
Szczegółowe informacje na temat
projektu można znaleźć na stronie:
stop-klatka.org.pl/dramowi-obywatele.
Projekt realizowany jest w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Karol Pych, Monika Kur

