
	
Harmonogram	wydarzeń	na	najbliższe	miesiące:	

	
Luty:		 	 25.02	–	wycieczka	do	Torunia	
Marzec:			 wyjazd	do	kina	i	Mc	Donalda	
	 	 18.03	–	wycieczka	do	chlebowego	domu	
Kwiecień:	 09.04	–	inscenizacja	wjazdu	do	Jerozolimy	
	 	 22.04	–	wyjazd	na	Mecz	do	Poznania	
	 	 29.04	–	otwarcie	boiska,	rozgrywki	i	ognisko	
Maj:	 	 wyjazd	majowy	
	 	 14.05	–	I	Komunia	św.	
	 	 21.05	–	I	Komunia	św.		

28.05	–	prymicje	dk.	Kamila	Obały	
Pielgrzymka	do	Rokitna	

Czerwiec:	 04.06	–	dzień	dziecka	w	parafii	
	 	 Otwarcie	nowej	salki	dla	dzieci	
	 	 10.06	–	wyjazd	na	mecz	Polska	–	Rumunia	

17.06	–	zakończenie	roku	szkolnego	i	wspólne		
ognisko	oraz	turniej	piłkarski	i	wręczenie	nagród	
dla	najlepszych	ministrantów	

	 	 22.06	–	25.06	–	pielgrzymka	na	Mazury	
	
Po	feriach	rusza	kino	ministranta.		
	
*	harmonogram	może	ulec	zmianie.	
	
Od	lutego	będzie	w	pełni	aktywna	strona	internetowa	

naszej	parafii,	a	na	niej	storna	poświęcona		
Liturgicznej	Służbie	Ołtarza.	

	

www.parafiadrezdenko.pl	
	
www.facebook.com/parafiadrezdenko	
	

Biuletyn	
informacyjny	

LSO	Drezdenko		
STYCZEŃ	2017	

	
	
Drodzy	Ministranci	!	

Przed	nami	nowy	rok	kalendarzowy,	pełen	niespodzianek	

i	 wyzwań.	 W	 naszych	 planach	 mamy	 szereg	 pomysłów																								

oraz	ambitnych	planów.	Jednym	z	nich	jest	wydawanie	biuletynu	

informacyjnego.	 Będziemy	 w	 nim	 umieszczać	 wszystkie	

niezbędne	wiadomości	o	naszej	LSO.	

Chciałbym	 podziękować	 wam	 za	 kolędę	 oraz	 za	 pomoc									

w	wielu	wydarzeniach,	które	miały	miejsce	w	naszej	parafii:	Balu	

świętych,	Spotkania	ze	św.	Mikołajem	oraz	Orszaku	Trzech	Króli.	

Przed	 nami	 kolejne	 plany	 i	 pomysły.	 	 Życzę	 wam	 wszelkich	

Bożych	łask	oraz	opieki	Matki	Bożej	na	każdy	dzień	służby	przy	

ołtarzy	Pańskim.		

	
Ks.	Adam	Wójcicki	CRL	

	
	
	



Od	września	do	grudnia	udało	nam	się	zrealizować	
następujące	sprawy:	

	
• Założono	Ministrancką	Drużynę	Sportową	
• Rozpoczęto	regularne	treningi	piłkarskie			
• Rozpoczęto	remont	salki	oraz	boiska	
• Wyjazdy:		

o pielgrzymka	do	Gietrzwałdu	
o wyjazd	na	mecz	do	Poznania	

• Odbyło	się:	
o pierwszy	„Mikołajkowy	turniej	dla	ministrantów”	
o turniej	w	Fifę	na	xboxa	
o Wspólna	wigilia	dla	dzieci	z	grup	parafialnych	
o Wspólne	kolędowanie	

• Zorganizowano	duże	imprezy:		
o Bal	wszystkich	świętych	ok.	500	dzieci	
o Spotkanie	z	św.	Mikołajem	rozdano	700	paczek	
o Orszak	Trzech	Króli	dla	całego	Drezdenka	

• Zakupiono:	
o nowy	projektor	do	powstającej	salki	kinowej	
o sofę	i	fotel	
o zestaw	kina	domowego	oraz	kable		
o 20	koszulek	dla	drużyny	piłkarskiej	
o 40	szt.	napoi	oraz	słodycze,	chipsy	itp.	
o ekran	kinowy	
o lampę	stojącą	do	salki	
o tablicę	stojącą	
o tablicę	do	zakrystii	
o 10	nowych	komż	i	materiał	na	sutanele	

• Zakupiono	sprzęt	sportowy:		
o 5	piłek	adidasa	
o 20	tyczek		do	treningów	
o drabinki	
o znaczniki	
o siatki	
o 10	pachołków	
o pompkę	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
odwiedzi	najmłodsze	dzieci	 z	naszej	parafii	 chodzące	do	
przedszkola.	 Święty	 Mikołaj,	 wraz	 z	 pomocnikami,	
przygotował	i	rozda	w	sumie	700	paczek	świątecznych.	Z	
całego	 serca	 dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	
się	do	zorganizowania	 i	przygotowania	 	pierwszej	edycji	
„Spotkania	ze	św.	Mikołajem”.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Spotkanie	ze	św.	Mikołajem	

W	niedzielę,	 11	 grudnia,	 do	 Parafii	 Przemienienia	 Pańskiego	w	

Drezdenku	przybył	niezwykły	gość:	prawdziwy	święty	Mikołaj	–	
biskup.	Powitanie	gościa	miało	miejsce	podczas	Eucharystii	dla	
dzieci	 o	 godz.	 11:30.	W	 czasie	 kazania,	 dzieci	wraz	 z	 księdzem	
szukały	 odpowiedzi	 na	 pytanie:	 co	 jest	 istotą	 nadchodzących	
świąt.	 Później	 nastąpiło	 powitanie	 św.	 Mikołaja.	 Wspólnie	
zaśpiewano	piosenkę,	a	nasz	gość	przywitał	przybyłe	dzieci.	Św.	
Mikołaj	uczestniczył	w	drugiej	części	kazania,	w	której	wyjaśniał	
jak	rozpoznać	prawdziwego,	świętego	Mikołaja	 i	czym	różni	się	
On	od	podrabianych.	Dzieci	również	miały	okazję	dowiedzieć	się	
jak	został	świętym	oraz	dlaczego	rozdaje	prezenty.	Po	Mszy	św.	
odbyła	się	druga	część	spotkania	w	Szkole	Podstawowej	nr	1	w	
Drezdenku.	 Było	 wspólne	 śpiewanie	 kolęd,	 zabawy,	 konkursy	
oraz	wiele	radości.	Wszyscy	mieli	również	okazję	zadać	pytanie	
świętemu.	Nie	zabrakło	także	gier	i	zabaw	zręcznościowych.	Na	
zakończenie	 wszystkie	 dzieci	 otrzymały	 prezenty	 od	 świętego	
Mikołaja.	 W	 sumie	 rozdał	 ich	 382.	
To	nie	koniec	naszej	akcji.	Już	w	najbliższą	środę	św.	Mikołaj	 

	
• zamontowano	nowe	bramki	na	naszym	boisku	
• uszyto	20	sutaneli		

	

Wycieczka	do	Torunia	
	

Sobota	25.02.2017	

Cena:	60	zł	
	

7:00	–	wyjazd	spod	kościoła		
11:00	–	przybycie	na	miejsce	i	spacer	po	starówce		
12:00	–	Zwiedzanie	Muzeum	pierników	w		Toruniu.	

Żywe Muzeum Piernika to muzeum narracyjne, w którym 
każdy odwiedzający bierze udział w interaktywnym pokazie. 
Goście dosłownie przenoszą się w czasie do średniowiecznego 
Torunia a przy zwiedzaniu używają wszystkich zmysłów - od 
węchu po dotyk. Żaden eksponat nie jest zamknięty w szklanej 
gablocie - jest dostępny na wyciągnięcie ręki 

* Wypiekanie pierników	
13:30	–	przejazd	do	TV	Trwam	
*	Zwiedzanie	TV	Trwam,	Radia	Maryja,	Studia	telewizyjnego,	nauka	o	
tym	jak	powstają	programy	telewizyjne	
*	Zwiedzanie	kościoła	NMP	Gwiazdy	Nowej	Ewangelizacji	i	św.	Jana	
Pawła	II	w	Toruniu	
16:00	–	Wizyta	w	Mc	Donaldzie	
20:30	–	Przyjazd	do	Drezdenka	
	
W	 cenie:	 bilety	 wstępu,	 ubezpieczenie,	 przejazd	 autokarem,	
wypiekanie	pierników,	opieka	pilota		
	
Zapisy	u	ks.	Adama	Wójcickiego	CRL	i	Prezesa	Ministrantów	
Bartka	Jędrzejczaka	
	
Wyjazd	współfinansowany	z	funduszu	ministranckiego	

	
	



Punktacja:	jak	wpisujemy	obecność?	

• W	tygodniu		 7:00:	+	5	p.				18:00	+	3	p.	

• Niedziela		 	 7:00	+	8	p.		 			8:30:	+8	p.,							

10:00	+	5	p.			11:30	+	5	p.					

18:00		+	8	p.	
	
W	okienku	wpisujemy	ilość	punktów.	
Np.	Jeśli	 jestem	na	Mszy	św.	godz.	7:00	w	tygodniu	
wpisuje	5	p.	
	

Na	 11:30	 przychodzą	 ministracni	 młodsi	 oraz	 przygotowujący	
się	do	I	Komunii	świętej.		
Minstranci	starsi	przychodzą	na	8:30,	10:00	lub	18:00.		
	

Bal	i	marsz	świętych		

Uroczystość	Wszystkich	Świętych	przypomina	nam	o	 tajemnicy	
świętych	obcowania,	czyli	łączności	nas,	żyjących,	z	tymi,	którzy	
dostąpili	 już	 zbawienia.	 Dlatego	 też	 Parafia	 Przemienienia	
Pańskiego	 z	 Drezdenka	 prowadzona	 przez	 Zakon	 Księży	
Kanoników	 Regularnych	 Laterańskich	 zorganizowała	 kolejną	
edycję	 “Marszu	 Wszystkich	 Świętych”.	 W	 niedzielę	 30	
października	o	godz.	15:00	dzieci,	młodzież	i	dorośli	ze	śpiewem	
na	 ustach	 wyruszyli	 w	 barwnym	 pochodzie	 ulicami	 naszego	
miasta.	 Każdy	 niósł	 w	 dłoni	 balonik	 z	 imieniem	 świętego.	
Następnie	udano	się	na	cmentarz	gdzie	odśpiewano	“Litanie	do	
Wszystkich	 Świętych”	 oraz	 zmówiono	modlitwy.	 Później	marsz	
udał	 się	 do	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 1	 gdzie	 miał	 miejsce	 bal	
świętych.	 Na	 pięknie	 ozdobionej	 sali	 zgromadziły	 się	 tłumy	
dzieci	i	rodziców,	którzy	wspólnie	z	animatorami	uczestniczyli	w	
grach,	zabawach	i	tańcach.	Były	słodkie	poczęstunki,	konkursy	i	
nagrody	oraz	znakomita	muzyka.	Nie	zabrakło	także	konfetti	i		

Cieszymy	 się,	 że	 przez	 sport	 dzieci	 mogą	 uczyć	 się	 szacunku,	
dobroci	 i	 zdrowej	 rywalizacji.	 Tego	 dnia	 zawiązaliśmy	 wielką	
wspólnotę	 nie	 tylko	 przy	 Ołtarzu	 Pańskim,	 ale	 i	 na	 boisku.	
Dziękujemy	 serdecznie	 za	 udział	 w	 turnieju	 i	 już	 dziś	
zapraszamy	 na	 przyszłoroczny	 "Mikołajkowy	 turniej	 piłkarski	
dla	ministrantów",	który	odbędzie	się	w	sobotę	2	grudnia	2017	r.	

	

5	p.	



I	Mikołajkowy	Turniej	dla	Ministrantów	

W	 sobotę	 3	 grudnia	 odbył	 się	 pierwszy	 "Mikołajkowy	 turniej	
piłkarski	 dla	 ministrantów"	 ze	 szkoły	 podstawowej,	
zorganizowany	 przez	 Parafię	 Przemienia	 Pańskiego	 w	
Drezdenku	 prowadzoną	 przez	 Zakon	 Kanoników	 Regularnych	
Laterańskich.	Wszystko	rozpoczęło	się	mszą	św.	o	godz.	8:00,	a	
następnie	 od	 godz.	 9:00	wystartowały	 rozgrywki	 piłkarskie.	W	
turnieju	wzięło	 udział	 8	 zespołów.	W	 kwalifikacji	 generalnej:	 I	
miejsce	 zajęli	 ministranci	 z	 parafii	 z	 Trzebicza,	 II	 drużyna	
Misjonarzy	 z	 Trzciela	 i	 III	 drużyna	 Kanoników	 z	 Drezdenka.	
Królem	 strzelców	 został	 Kamil	 Wierzbicki	 z	 parafii	 św.	
Stanisława	 Kostki	 w	 Ogardach,	 a	 bramkarzem	 Dawid	 Pucek	 z	
Drezdenka.	Zwycięscy	otrzymali	puchary,	medale	oraz	słodycze.	
W	czasie	wspólnych	zmagań	sportowych	nie	zabrakło	walki,	łez	
przegranych	i	szczęścia	zwycięzców.		

	

	

tradycyjnego	konkursu	na	najpiękniejsze	stroje.	Wszyscy	bawili	
się	znakomicie.	Marsz	 i	bal	Wszystkich	Świętych	 jest	 inicjatywą	
mającą	 na	 celu	 pokazanie	 nie	 tylko	 dzieciom,	 że	 święty	 to	
człowiek	uśmiechnięty,	 ale	 że	 świętość	 to	powołanie	każdego	z	
nas. 



Orszak Trzech Króli w Drezdenku  

W piątek, 6 stycznia w Drezdenku po raz pierwszy odbył się Orszak 
Trzech Króli, zorganizowany przez parafię Przemienia Pańskiego w 
Drezdenku, Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Drezdenku. 

Orszak Trzech Króli, jest przedstawieniem jasełek wystawianych w 
przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek w całej 
Polsce oraz za granicą. Jest to inicjatywa działania wspólnoty 
lokalnej społeczności.	 

Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane 
w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu 
liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które 
ustanowił Kościół (III wiek w Kościele Wschodnim oraz IV wiek w 
Kościele Zachodnim). Święto zamyka cykl świąteczny Bożego 

Narodzenia. Wspominane 
jest wówczas wydarzenie 
opisane w Ewangelii 
Mateusza, w którym 
Mędrcy ze Wschodu 
nazywani również Królami 
lub Magami (w VIII wieku 
nadano im imiona Kacper, 
Melchior i Baltazar), 
wyruszyli do Betlejem, by 
pokłonić się 

Nowonarodzonemu 
Jezusowi. Prowadzeni 
przez betlejemską 
gwiazdę, przynieśli 
Małemu Dzieciątku 
drogocenne dary: mirrę, 
złoto i kadzidło. Po ponad 
pięćdziesięciu latach 
przerwy, od 2011 roku jest 
to w Polsce znowu dzień 

wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we 
Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy 
Szwajcarii. 

W naszym mieście orszak rozpoczął się o godz. 12:15 na placu 
Kościelnym. Barwnie ubrane dzieci w różnokolorowe stroje i 
peleryny symbolizowały kontynenty, z których pochodzili mędrcy. 
Nie mogło oczywiście zabraknąć, jak podaje tradycja, trzech króli: 
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ubrani w piękne, kolorowe szaty 
wprowadzili zebranych mieszkańców w klimat tamtych czasów. 
Następnie przewodniczyli orszakowi, jadąc dorożką. Za nią szły 
dzieci w kolorowych płaszczach, niosące flagi i gwiazdy 
betlejemskie. Dalej podążały setki mieszkańców Drezdenka i 
przybyli goście. Wszyscy radośnie i wspólnotowo śpiewali kolędy 
idąc ulicami naszego miasta. Finałem spotkania był występ 
jasełkowy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Drezdenka, z klas: 
III e i III f. Orszak był niezwykłym spotkaniem pokoleniowym i 
wspólnotowym, gromadzącym zarówno dzieci, młodzież, dorosłych 
jak i osoby starsze na śpiewaniu kolęd. 

	


