“To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii.
To jest czas głoszenia na dachach”. - Jan Paweł II

Parafia MNMP w Zbąszynku

Informator

200 egz.

Projekt POKOLENIA - POKOLENIOM

Dnia 5 listopada 2014r. godz. 9:30 w ZUTW w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 odbyło się I spotkanie
Komitetu Organizacyjnego projektu Pokolenia-Pokoleniom dot. rozbudowy
pomnika Chrystusa
Odkupiciela. Poniżej projekty: pomnika i tablic pamiątkowych.
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Realizacja projektu to jedynie urzeczywistnienie tego co zrodziło się oddolnie. To już od 14 lat
władze samorządowe w podziękowaniu za odzyskaną wolność i niepodległość składają kwiaty pod
pomnikiem Chrystusa Odkupiciela. Od 5 lat wspólnie z mieszkańcami po mszy św. udają się korowodem
niepodległościowym na wspólny capstrzyk. Warto dziękować Bogu za wolność, suwerenność
i niepodległość. Dziękować Bogu za ludzką odwagę i patriotyzm. Dziękować i pielęgnować to co
najcenniejsze, wolność.
Do projektu zapraszamy społeczność lokalną w zależności od swoich możliwości organizacyjnych,
formalno-prawnych i finansowych. Cel projektu: wspieranie tożsamości patriotycznej, upamiętnienie 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Zadania:
1. Powołanie Honorowego Komitetu Organizacyjnego POKOLENIA-POKOLENIOM - zaakceptowanie
projektu, określenia zadań
2. Powołanie Grup Wdrożeniowo-tematycznych PROJEKTU - podział zadań
3. Kalendarz realizacji zadania
4. Organizacja funduszy na realizację zadania
5. Projekt wizualizacji i promocji projektu
6. Monitoring; komunikacja społeczna
Komunikacja z mieszkańcami odbywać się będzie poprzez kontakt osobisty, stronę internetową
www.parafiazbaszynek.pl
zakładka
Pomnik,
informator,
informację
plakatową,
e-mail:
pokoleniapokoleniom@gmail.com. Adres: Parafia MNMP 66-210 Zbąszynek ul. Długa 29
Projekt POKOLENIA – POKOLENIOM realizowany będzie przez grupy wdrożeniowo-tematyczne.
Powoływanie grup przebiegać będzie w zależności od potrzeb. Osoby zainteresowane projektem, udziałem
w jego realizacji zapraszamy. Skrzynka kontaktowa: pokoleniapokoleniom@gmail.com

KOMU DZIĘKOWAĆ ZA
NIEPODLEGŁOŚĆ

„Metropolita
częstochowski,
wskazując na znaczenie pamięci
historycznej, powtórzył słowa
wypowiedziane przez Sługę
Bożego ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego 25 maja 1972 r.,
że „naród bez przeszłości jest
godny współczucia. Naród,
który odcina się od historii,
który się jej wstydzi, który
wychowuje młode pokolenie
bez powiązań historycznych –
to naród tragiczny i renegatów”.
– Gdybyśmy ulegli duchowi
utraty pamięci historycznej, jaki
kształt i charakter miałaby nasza
Ojczyzna i kim byliby ludzie tej
ziemi? – pytał ks. abp Depo.
Dodał, że „wszelkie granice
śmieszności zostały przekroczone w twierdzeniu, że
obchodzenie
świąt
państwowych
z
całym
ceremoniałem religijnym obniża
prestiż państwa na arenie
międzynarodowej”.
Przed błogosławieństwem ks.
abp Depo dodał za św.
Faustyną Kowalską, że Polska
będzie
wywyższona,
jeśli
będzie
wdzięczna
Bogu
i wierna”
Wycinki z historii, przesłania Jana
Pawła II i inne dot. wolności i
niepodległości czytaj na stronie
www.parafiazbaszynek.pl zakładka
Pomnik
“To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii.
To jest czas głoszenia na dachach”. – Jan Paweł II
Skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego POKOLENIA – POKOLENIOM:
Ks. Jerzy KORDIAK - PRZEWODNICZĄCY, Ks. Zdzisław PRZYBYSZ - Dziekan Dekanatu Babimojskiego,
Wiesław CZYCZERSKI - Burmistrz Zbąszynka, Jan MAZUR - Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan GRECZYCHO
- Prezes Akcji Katolickiej, Tadeusz RADOM – Prezes ZKRPiBWP, Krzysztof KRZYWAK – Prezes Fundacji
„Spieszmy się”, Edmund SZULC – Przedsiębiorca, Władysław KOZAK – Świebodziński Związek Kresowian
k/Kosieczyn, Andrzej CHROMIŃSKI - Przedsiębiorca

Abyśmy byli JEDNO. Informator - newsletter. Projekt POKOLENIA - POKOLENIOM.
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