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Wiosenny okres w życiu parafialnym cechuje nagromadzeniem się
wydarzeń wypełnionych różnymi
radosnymi chwilami. Po pasyjnym
wyciszeniu i wielkotygodniowej refleksji wkroczyliśmy w wielkanocną
radość. W tym czasie uwaga w życiu parafii skupiła się
na uroczystości konfirmacji i jubileuszu złotej konfirmacji. Ta pierwsza stanowi podsumowanie dwuletniego procesu nauki konfirmacyjnej, który przygotował
kolejną grupę do wkroczenia w dorosłe duchowe życie.
I jak co roku spoglądamy z troską o to, aby ślubowanie,
jakie złożyli wobec Boga i zboru, stało się prawdziwe,
to znaczy aby nie zniknęli gdzieś z życia parafii, a byli
żywymi jej uczestnikami. Druga uroczystość zorganizowana po raz osiemnasty w Święto Trójcy Świętej również na stałe wpisała się do kalendarza parafialnego i
jest dla kolejnych roczników konfirmantów niezwykłym duchowym przeżyciem.
Wiosna, maj ciepła aura i rozkwitająca przyroda zachęca do wędrówek. Do ruszenia i poznawania otaczającego świata dały się namówić chór kościelny, Koło
Pan, Zespół Cantate, PTEw w formie zorganizowanej,
oprócz tego w mniejszych grupkach lub indywidualne
o czym dowiedzieć można było się z licznych informacji umieszczanych na facebooku. Relacje z wycieczek
można przeczytać w rubrykach poszczególnych grup.
Przed nami okres wakacyjny. Dla jednych upragnione urlopy, wyjazdy i odpoczynek, dla drugich intensywny okres prac polowych, czas żniw, zmaganie
się z czasem i pogodą.
W tym czasie w życiu parafii również sporo się będzie działo. To przede wszystkim uroczystości pamiątek
założeń kościołów i kaplic, których terminy zamieszczone są na stronie z planem nabożeństw
W tym numerze zamieszczone są relacje z działalności wszystkich grup parafialnych, wydarzeń, jakie miały miejsce w drugim kwartale oraz artykuły etyczne,
refleksyjne, budujące i zachęcające do przemyśleń.
Kolejny numer naszego informatora oddajemy
w wasze ręce z ufnością, że każdy znajdzie dla siebie
coś ciekawego, co sprawi, że i ten numer spotka się
z życzliwym przyjęciem.
ks. Andrzej Krzykowski
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