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Festyn Rodzin w Kowalczukach łączy pokolenia

Fot. Teresa Worobiej

Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
rozpoczął się w Kowalczukach 15.
jubileuszowy festyn rodzin „Witaj, Święta
Wniebowzięta", licznie gromadząc i
młodszych, i starszych.

Miejsce na Twoją reklamę
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„Dzisiejsze święto wnosi wiele radości w
nasze serca, gdy gromadzimy się w naszym
kościele, niczym jedna duża rodzina" –
powiedział podczas Mszy św. proboszcz szumskiej parafii ks. Jan Czerniawski. Podkreślił, że Maryja, podobnie
jak każda matka oczekuje od nas, swoich dzieci, dobrego, uczciwego życia, przede wszystkim zaś – ufności
zawierzenia Bogu oraz miłości do Stwórcy. „Maryja jest matką nas wszystkich, dlatego czeka na każdego, bo
chce nas wysłuchać i pomóc" – mówił kapłan, nazywając uroczystość Wniebowzięcia „Maryjną Wielkanocą".

Proboszcz poświęcił dożynkowe wieńce, kwiaty, zioła i wiązanki pierwocin plonów ziemi, które przed ołtarzem
złożyli wierni.

Po nabożeństwie wszyscy udali się na plac przed gmachem starostwa, gdzie święto jest kontynuowane.

Z gratulacjami z okazji jubileuszowego swięta zwrócili się do mieszkańców gminy licznie przybyli goście.

„Na tyle nasze społeczeństwo będzie silne, na ile silna i mocna będzie rodzina. Dlatego dziękuję za to, że w tym
zakątku Wileńszczyzny troszczycie się o rodziny, ich dobro i krzewicie tradycje oraz wartości chrześcijańskie" –
powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie,  europoseł Waldemar Tomaszewski, dziękując
społeczeństwu gminy Kowalczuki za jej atywność i zorganizowanie podczas wyborów.

Na święto do Kowalczuk przybyli także: Maria Rekść, mer rejonu z rodziną, Albert Narwojsz, zastępca dyrektora
administracji rejonu wileńskiego, Edmund Szot, kierownik wydziału kultury, sportu i turystyki, radne Teresa
Dziemieszko i Halina Muszkiet.

„Składam wszystkim mieszkańcom gminy serdeczne życzenia. Niech Matka Boża, opiekunka rodzin, ma w
opiece wasze rodziny. Niech będą one mocne duchem, by królowały w nich miłość, szacunek, wzajemne
zrozumienie" – mówiła mer, dziękując staroście pięknej inicjatywy święta, które integruje różne środowiska gminy.

Świętować razem z mieszkańcami gminy przybyli także goście z Polski: Stanisław Ciechanowicz, prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach oraz przedstawiciele gminy Knyszyn. „Tylko ten naród ma przyszłość,
który dba o swoje tradycje" – powiedział Stanisław Ciechanowicz.

Do późnego wieczora licznie przybyłych mieszkańców i gości będą weseliły zarówno miejscowe zepoły, m.in.:
„Przyjaciółki„, „Cantata", dziecięcy zespół „Guzik", „Melodia",„Mościszczanka" z Mościszek, jak też goście z Polski
– zespół „Knyszynianki" z gminy Knyszyn.

Oprócz słuchania i oglądanie występów koncertowych zgromadzeni mogą wziąć udział w zawodach sportowych,
grach, konkursach, loterii, skosztować specjałów miejscowych gospodyń. Wiele atrakcji przygotowano też dla
dzieci. Wieczorem odbędzie się dyskoteka.
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Z okazji jubileuszowego festynu pracownicy starostwa przygotowali mieszkańcom i gościom gminy
niespodziankę. Podczas święta zaprezentowana zostanie książeczka o gminie pt. „Gmina Kowalczuki w rejonie
wileńskim zaprasza".

Zainicjowany i organizowany przez starostwo kowalczuckie festyn rodzin „Witaj Święta, Wniebowzięta" na trwałe
się zapisał do kalendarza imprez gminy, rokrocznie gromadząc i młodszych, i starszych, i całe rodziny.

Teresa Worobiej, inf. wł.
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