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W tym roku to już jedena-
sty raz parafia zorganizowała 
Piknik Parafialny z okazji Dnia 
Dziecka i Dnia Matki. Hasło 
tegoronego pikniku opae 
zostało na myśli apostoła Paw-
ła związanej z tym, aby dzięko-
wać Bogu – dziękować zawsze, 
z radością i nieustannie. Na to położony został 
akcent w kazaniu, aby podobnie jak apostoł, 
który w modlitwach dziękował Bogu za wie-
ących w różnych zborach, które założył, tak 
i my, abyśmy pamiętali o tym, by nieustan-
nie dziękować Bogu za rodziców, za matki, ale 
również za naszych ojców. Aby dostegać to, 
jak wiele im zawdzięamy, jak dużo nam dali. 

Mamy również dziękować za nasze dzieci, za 
to, że są, za to, jaki one mają wpływ na nas.

Nabożeństwo młodzieżowe prowadziła gru-
pa młodzieży. Chórek młodzieżowy prowadzo-
ny był pez sekcję instrumentalną w składzie: 
na gitarach Łukasz Labza i Wojtek Kykowski, 
na organach Małgoata Penkala – Ogrodnik 
i Mayna Krehut, na bębenkach Mayna Kło-
da. 

Po nabożeństwie swój program z okazji 
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Dnia Matki pedstawił chórek dziecięcy pod 
kierownictwem pani Eryki Binek – Pytlowa-
ny.

W drugiej ęści pikniku wszyscy peszli 
na górny parking, gdzie zostały pygotowa-
ne stoły z ciastem, kawa i herbata. Napojami 
i lodami zajmował się pan Erwin Stojak, grilla 
pygotował pan Mirosław Ogrodnik, który 
nieodpłatnie udostępnił trano na pewóz 
stołów i ław od pana Zygmunta Podkówki, 
który kolejny rok wiera organizację naszego 
pikniku, za co pragniemy serdenie im po-
dziękować.

W organizację pikniku zaangażowani byli 
również łonkowie Rady Parafialnej: J. Szu-
giel, O. Kaulbe, M. Biłek, M. Heinrich, J. Łu-
yna i E. Podstawny.

W ogrodzie dzieci mogły bawić się i grać 
w różne gry i zabawy pod opieką pań ze 
szkółki niedzielnej - pani Iwony Stroki i Olgi 
Kaulbe.

Jak zawsze bardzo duży wkład w pygo-
towanie pikniku wniosła młodzież, zarówno 
w pygotowaniu i prowadzeniu nabożeń-
stwa, załadunku i rozładunku ławek i stołów, 
pygotowaniu ciasta i gorących napojów.

W pikniku uestniył Wójt Gminy Ja-
woe pan Radosław Ostałkiewi, z którego 
ust mogliśmy usłyszeć wiele ciepłych słów 
za pomysł i formę pikniku. Wójt podkreślił, 
że jest to bardzo potebne – integracja, bycie 
z sobą. Obecność Wójta była osobnością, 
aby pekazać jesze więcej informacji o życiu 
i działalności naszej parafii dla Jawoa i jego 
mieszkańców.

W tym roku niebo było dla nas łaskawe 
i mogliśmy bez peszkód i strachu w promie-
niach słońca ędzić to niedzielne popołu-
dnie.

ks. Andej Kykowski


