Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Biskup w Świerzenku
W dniu 11 marca 2018 r.
o godz. 14:00 do świelicy w Świerzenku zawitał Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej- Krzysztof
Włodarczyk. Dla Świerzenka i okolicznych wsi był to ogromny zaszczyt, bowiem w całej historii
trwania Sołectwa nie zdarzyło się, aby jakikolwiek Biskup spotkał się z mieszkańcami właśnie w
świetlicy. Biskup przybył do świetlicy w asyscie Prałata Pawła Brostowicza- Proboszcza Parafii w
Świerznie. Na początku Biskup został uroczyście przywitany przez Sołtysa Świerzenka- Pana Adama
Bartoszewicza. Następnie powitały go dzieci ze świetlicy. Biskup nie krył wzruszenia takim
uroczystym powitaniem. Specjalnie też dla Eminencji zespół ,,Świerzowianki" wraz z Państwem
Dorotą i Zbigniewem Bilińskimi odśpiewali hymn Świerzenka, którego autorem jest Pan Zbigniew.
Zespół wykonał też inne utwory, m.in ,,Czarną Madonnę" i ,, Barkę". Po części oficjalnej odbyło się
spotkanie Biskupa Krzysztofa ze wszystkimi jednostkami działającymi na terenie naszej Parafii oraz z
mieszkańcami. Byli to: przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej, Panie z Róż Żywego
Różańca Świętego, ministranci, schola, rodzice i młodzież przygotowywująca się do Sakramentu
Bierzmowania, Sołtys Świerzna, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Świerznie, Radny Rady Miejskiej oraz mieszkańcy. Biskup był zachwycony faktem, że w naszej
miejscowości jest miejsce, w którym mieszkańcy mogą się spotykać i wspólnie spędzać czas. Biskup
spędził w świetlicy 2 godziny. Nie było osoby, z którą nie zamieniłby choćby kilku słów: z każdym się
przywitał, każdemu podał rękę. Pomimo, że piastuje tak wysoki Urząd w Kościele katolickim, nie
pozwolił nikomu tego odczuć. Mówił szczerze, otwarcie i z uśmiechem na twarzy. O godz. 16:00
Biskup wraz z Prałatem opuścili mury świetlicy i udali się do kościoła w Świerznie, gdzie o godz.
17:30 odbyło się uroczyste Bierzmowanie. Poniżej kilka zdjęć z wizyty Biskupa w świetlicy. Zdjęcia
zostały wykonane przez Olę, która tego dnia również przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.
P.S. Bardzo serdecznie dziękuję młodzieży, dzieciom, Sołtysowi, Paniom z KGW ,,Świerzowianki" za
pomoc w przygotowaniu świetlicy do przyjęcia w niej Biskupa i Prałata.
Z pozdrowieniami D.W.
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