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BISKUP W POWIECIE

Go ł d a p. Biskup wysłuchał „Pieśni o domu“
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Ciepły, przytulny dom
i kochająca się rodzina
9 marca w Zespole Szkół Zawodowych w
Gołdapi odbyło się przedstawienie „Pieśń o
domu“. Była to poetycko–muzyczna opowieść,
poświęcona miłości do domu rodzinnego oraz
roli wartości duchowych w życiu człowieka.
Ewelina Sawościan
ZSZ w Gołdapi

Program przedstawienia składał się z trzech części: „Kochasz
ty dom, rodzinny dom“, „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej“ i „Kościół naszym domem“. Ostatnia część nawiązywała do hasła liturgicznego
na bieżący rok. Scenografia
przypominała stylowy, przytulny salonik w staropolskim
dworku i niewątpliwie dodawała szczególnego uroku całości. Nastrojowa prezentacja
multimedialna była wspólnym
dziełem: Emilii Łabanowskiej,
Eweliny Sawościan i Elżbiety
Krynickiej. Wystąpili uczniowie
inauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych oraz MazurskoPodlaskiego Centrum Edukacji w Gołdapi. W programie
można było usłyszeć przepojone liryzmem, ciepłem domowego ogniska i tęsknotą za domem rodzinnym wiersze, sentencje i fragmenty prozy klasyków literatury polskiej iliteratury powszechnej. Nie zabrakło również cytatów z Pisma Świętego. Piękne, nastrojowe piosenki o poczuciu szczęścia, miłości, domu i dzieleniu

się wiarą z drugim człowiekiem usłyszeliśmy w wykonaniu: Arkadiusza Szulca, Sylwestra Jurkowskiego i chórku
dziewczęcego z klasy 1.

Dom chroni
przed złem

Ciepły, przytulny dom i kochająca się rodzina – to poczucie bezpieczeństwa, stabilności i szczęścia. Potężne,
niewyczerpane źródło siły duchowej człowieka, niezbędnej każdemu z nas do walki
z trudami życia. Dla chrześcijanina – Dom Boży – Kościół jest jak drugi dom, ponieważ podobnie, jak dom
rodzinny wzmacnia duchowo i chroni przed złem tego
świata. Przedstawienie swoją
obecnością zaszczycili: biskup
Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur,
proboszcz Parafii Świętego
Leona i Bonifacego ks. Czesław Król, wicestarosta Ewa
Bogdanowicz–Kordjak, dyrekcja szkoły oraz pracownicy, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych.
Po części artystycznej biskup
wygłosił do zebranych homilię i udzielił duszpasterskiego
błogosławieństwa.

Biskup Jerzy Mazur skierował w stronę uczniów i nauczycieli
kilka ciepłych słów Fot. Radosław Tylenda

11 marca parafię pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Górnem wizytował ksiądz biskup Jerzy Mazur,
który spotkał się z wiernymi podczas mszy świętych.
Uczestniczyły w niej grupy działające na terenie parafii. W
niedzielne popołudnie z gościem spotkali się strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. Biskup poświęcił
samochody pożarnicze i sztandar. Wizyta w remizie zakończyła się wspólnym obiadem, przygotowanym przez gospodynie z Górnego. Fot. Agnieszka Zdancewicz
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9 marca biskup Jerzy Mazur i księża odwiedzili także Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich. Pani dyrektor i uczniowie gimnazjum serdecznie powitali przybyłych gości. Krótkie przedstawienie przygotowane przez katechetki
wprowadziło wszystkich w uroczysty i podniosły nastrój.
Biskup, przemawiając do młodzieży oraz później do nauczycieli, podziękował za miłe przyjęcie i udzielił bożego
błogosławieństwa. Fot. Archiwum gimnazjum
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