TYDZIEŃ BIBLIJNY
w naszej parafii
Agnieszka Kania

Tegoroczne Narodowe Czytanie Pisma Świętego i cały Tydzień
Biblijny upłynął pod hasłem zaczerpniętym z pierwszego Listu św.
Piotra: "Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).
Wydarzenie
nawiązywało
również do pierwszej pielgrzymki
św. Jana Pawła II do Polski w 1979
roku. To pielgrzymka, która miała
ogromny wpływ nie tylko na życie
duchowe, ale również społeczne
Polaków. Od niej wszystko się
zaczęło - przypomina ks. prof.
Henryk Witczyk, pomysłodawca
Tygodnia
Biblijnego
oraz
Narodowego Czytania Biblii.
Z tej okazji w naszej parafii po
Mszy świętej o godzinie 11:00 do
godziny 17:30 było czytane Pismo
Święte - Ewangelia św. Jana.
Kolejną
inicjatywą
było
przeprowadzenie
Konkursu

Biblijnego dla dzieci i młodzieży
z naszej szkoły. Pomysłodawcą
konkursu był Ksiądz Paweł
Kasperowicz. W konkursie brali
udział uczniowie z klas II - VIII
i kl. III gimnazjum. Do obu etapów
obowiązywał tekst Ewangelii wg
św. Jana - co ewangelia mówi
o czasach Jezusa i Jego postaci,
bez kontekstów teologicznych.
Pierwszy etap konkursu odbył
się 6 maja w szkole, a etap II –
8 maja
w
Domu
Kultury
w Pustkowie - Osiedlu o godzinie
19:00. W jury zasiedli: Ks.
Proboszcz Roman Woźny, Ks.
Janusz Bociek, Pani dyrektor

Agnieszka Kania, Pani katechetka
Ewa
Liszcz.
Konkursowe
zmagania podzielone na kilka
etapów żywiołowo poprowadzili
Ks. Paweł Kasperowicz i dyrektor
GCKiB Marcin Ciszek. Finalistom
konkursu
odwagi
dodawała
publiczność - nauczyciele, rodzice
oraz
koleżanki
i
koledzy
z poszczególnych
klas.
Po
emocjonujących
zmaganiach
wyłoniono laureatów w dwóch
kategoriach:
Grupa młodsza:
•
Karol Cukla
•
Julia Piotrowska
•
Wojciech Nykiel
•
Milena Rudny

Grupa starsza:
•
Magdalena Mróz
•
Julia Żuber
•
Gabriela Mądro
•
Łukasz Dobrowolski
Wszyscy finaliści otrzymali
nagrody książkowe i rzeczowe
ufundowane przez Organizatorów.
Z kolei laureaci I miejsc wygrali
wyjazd do Energylandii (grupa
młodsza) oraz wyjazd na Taize do
Wrocławia (grupa starsza).
Uczestnikom konkursu składamy
podziękowania za wkład pracy w
przygotowanie
się
do
konkursowych
zmagań,
a laureatom i finalistom serdecznie
GRATULUJEMY!!

