
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2019-12-17 14:15:11

WIECZERZA WIGILIJNA DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY
SIEWIERZ

   Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym, to czas spotkań i refleksji,
podziękowań i składania życzeń. Zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnim,
spędzić więcej czasu z rodziną i cieszyć się miłością innych. Każdy z nas przeżywa święta w sposób
indywidualny i nadaje im wiele różnych znaczeń. Na Święta Bożego Narodzenia zazwyczaj czekamy z
utęsknieniem, ale dla wielu stanowią one okres, gdy w sposób szczególny przeżywają oni swoją samotność.
To właśnie spowodowało, że po raz kolejny odbyło się w naszej gminie spotkanie wigilijne, które jest
wspaniałą okazją do tego, aby w ludzkich sercach zagościła miłość, a na twarzach uśmiech i radość.

   Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz odbyło się w dniu
17 grudnia 2019 roku. Na tę uroczystość zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława
Banasia przyjęło blisko 130 osób. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
doktor Grzegorz Kaszak ordynariusz diecezji sosnowieckiej. Przy wspólnym stole spotkali się mieszkańcy
gminy jak również zaproszeni goście: Wicestarosta będziński Pan Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca
Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  Pani  Barbara  Bochenek,  Zastępca  Burmistrza  Pan  Damian  Dawczyński,
Sekretarz Miasta i Gminy Pani Urszula Radziwołek, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Zarychta, Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu Pan Rafał Wieja, ks. Przemysław Szot,
ks. Jan Lubieniecki, ks. Marek Cuda oraz ks. Stanisław Straż. Przybyłych na Wigilię przywitała Pani Karina
Las – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu, po czym Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan
Zdzisław Banaś złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

   Po uroczystym powitaniu, zebrane osoby w świąteczny nastrój wprowadził występ uczniów ze Szkoły
Podstawowej  Nr  1  im.  Księstwa Siewierskiego w Siewierzu,  którzy  przygotowali  koncert  kolęd oraz
pastorałek. Przed spożyciem wspólnej wieczerzy modlitwę poprowadzili Jego ekscelencja ks. Biskup doktor
Grzegorz Kaszak ordynariusz diecezji sosnowieckiej wspólnie z ks. Janem Lubienieckim.

   Zebrani łamali się opłatkiem, składali życzenia, by nikomu nie zabrakło zdrowia, ciepła i spokoju.
Świąteczny stół zapełnił się tradycyjnymi potrawami. Były pierogi z kapustą i grzybami, zupa grzybowa,
ryby, ciasta i owoce. Wspólnemu ucztowaniu towarzyszyły rozmowy oraz melodie staropolskich kolęd.
Ponadto  każdy  otrzymał  słodki  upominek  w  postaci  paczki  z  pysznym  świątecznym  ciastem
przygotowanym  przez  rodziców  uczniów  oraz  grono  pedagogiczne  ze  Szkoły  podstawowej  Nr  1  w
Siewierzu jak również drobny upominek świąteczny wykonany przez wychowanków Ośrodka Wspierania
Dziecka i Rodziny filia w Siewierzu. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania wigilijnego
składamy serdeczne podziękowania.
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