Zapraszamy na
Jubileusz 90-lecia
powstania parafii św. Antoniego w Syryni
„Popatrz, jak prędko mija czas …”
Do uroczystości wprowadzi nas triduum przed jubileuszowe – msze św. z nauką dla dzieci
i młodzieży szkoły podstawowej i Gimnazjum już 18. czerwca, tj. w czwartek.
21.06.2015
10.00

22.06.2015
17.00

-

Niedziela – Jubileusz 90-lecia parafii

Msza z okazji rocznicy 90-lecia powstania parafii z kapłanami pochodzącymi
z parafii i pracującymi w naszej parafii koncert przygotowany przez
prof. Jana Ballarina – Msza koronacyjna Mozarta
-

Poniedziałek

Sympozjum przygotowane przez Adama Gawędę
„Patriotyzm na Śląsku dawniej i dziś … rola Kościoła lokalnego”
Wiejski Dom Kultury w Syryni.

 Program autorski Jana Pospieszalskiego - muzyka i kompozytora, autora
programów radiowych i telewizyjnych;
 Wykład wprowadzający historyka dr Andrzeja Krzystyniaka – historyczne
podstawy świadomości narodowej Ślązaków.
 Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w
Związku Sowieckim w 1945 roku – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach – Andrzej Sznajder.
 Debata z udziałem „Ambasadorów Syryni”.
 Otwarcie wystawy fotograficznej Ewy Gawęda i Janusza Ballarina
„Syrynia - Parafia - Śląsk w obiektywie – 90 lat.
Pragniemy zwrócić uwagę na naszą historię, tożsamość i świadomość narodową.
Na trudną drogę do wolności poprzez powstania śląskie, w której Kościół na Górnym
Śląsku odegrał szczególna rolę, wspierając inicjatywy niepodległościowe i patriotyczne
oraz sprawując opiekę duchową. Chcemy przypomnieć dziejowe zakręty i dramaty
śląskich rodzin oraz tradycje kultywowane w naszej parafii od wielu pokoleń.

23.06.2015
15.00
20.30

-

Wtorek

Godzina miłosierdzia – Koronka do Miłosierdzia Bożego – spotkanie
z redaktorem naczelnym Radia-eM ks. Michałem Anderko
Wieczorna modlitwa i Apel Jasnogórski

25.06.2015

26.06.2015

-

Piątek - Dzień Pasyjny

Tajemnice Całunu Turyńskiego - spotkanie z prof. Idzi Panicem

15.00

27.06.2015

18.00

Czwartek - Dzień Eucharystii i kapłaństwa

Msza św. z ks. bp Tadeuszem Rakoczym i księżmi z rocznika święceń 1982

11.00

16.00

-

-

Sobota

XI Festyn Parafialny – dzień młodzieżowy
Zespół Przemysława Brodki – folklor
koncert i występ taneczny „młode talenty” –
grupa artystyczna „Przytup” Alicja Kubik, Agata Kraszczyńska,
Agnieszka Sosna, Kinga Komarek, Julia Selwa, Hanna Gawlik, Marta
Nowosielska oraz grupa „Retro”. Prowadząca Sylwia Lubszczyk.

28.06.2015 – Niedziela
16.00
18.30

XI Festyn Parafialny – zabawa całych rodzin
Występ zespołów dziecięcych WDK Syrynia
Mirek Jędrowski – gwiazda wieczoru.
zespół LENOX

W programie wiele ciekawych atrakcji, zabawy dla dzieci, tradycyjny śląski kołacz,
Przysmaki z grilla, grochówka z kotła. A nader wszystko miła i radosna atmosfera.
Serdecznie zapraszamy całe rodziny!
Rada Parafialna

