Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

Rewizyta mikołajkowo-przedświąteczna w Parafii
NMP Królowej Polski w Jarosławiu
W niezwykle serdecznej atmosferze 5 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli młodzieży i
wychowawców z naszej bursy z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Szczygielskim oraz Gronem Seniorów z Parafii
NMP Krółowej Polski w Jarosławiu.

Wcześniej nasza grupa wraz z wychowawcami panią Renatą Magnowską-Tumidajską i panem Krzysztofem Macieńko
wzięła udział we Mszy Świętej, gdzie zostaliśmy powitani jako przyjaciele Parafii i zdolni artyści, którzy jak stwierdził
Ksiądz Proboszcz, na wysokim poziomie przygotowali Dzień Papieski w swojej placówce, w którym On sam
uczestniczył. Nasz kolega Mateusz dodatkowo wystąpił jako ministrant i lektor, służąc do Mszy Świętej.
Następnie na zaproszenie Księdza Proboszcza udaliśmy się do kawiarenki na terenie Parafii, gdzie zgodnie z
obietnicą poczęstowano nas smaczną pizzą w stylu włoskim oraz dobrą herbatą z sokiem.
Nie przyszliśmy jednak tylko w celach kulinarnych, ale po to, aby porozmawiać o formach bliższej współpracy naszej
bursy z Parafią. Ksiądz Proboszcz bardzo ucieszył się z naszych odwiedzin i zgodnie z tradycją także został
obdarowany przez Św.Mikołaja okolicznościowym prezentem wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności i
nieustających Łask Bożych we wszelkich działaniach duszpasterskich a jest ich bardzo wiele. Nasi wychowankowie
umilili ten sympatyczny wieczór piosenkami. Szczególnie nagrodzony oklaskami i bisami został Włodzimierz, który
zaśpiewał jak profesjonalista standardy muzyki światowej.
Pięknie śpiewali także:
Martyna, Julia oraz Szymon. Natomiast wszyscy razem zaśpiewaliśmy na głosy pieśń Sokoły.
Ustaliliśmy, że będziemy spotykać się częściej a młodzież i wychowawcy będą mogli uczestniczyć w cyklu filmów, w
tym o tematyce wychowawczej, które będą sprowadzane przez Księdza i emitowane na terenie Parafii. Ksiądz
Proboszcz zachęcał do działań wolonariackich, udziału w różnych akcjach na rzecz drugiego człowieka, który
potrzebuje pomocy, na co chętnie przystaliśmy.
Mlodzież oraz wychowawcy, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w tym integracyjnym spotkaniu odebrali wiele
pochwał od Seniorów, którzy wzięli udział w tym wieczorze przy piosence i wzajemnych życzeniach. Rozstaliśmy się
przed godziną 20.00, aby jeszcze spotkać Świętego Mikołaja w naszej bursie.
Cieszymy się bardzo, że Ksiądz Proboszcz przyjął zaproszenie i będzie naszym Gościem na uroczystej Wigilii Bożego
Narodzenia w tym roku.
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