Wydanie XIX specjalne Po Kolędzie
Drodzy Parafianie, dzielę się z Wami planami i
przedstawiam ważne wydarzenia 2019 roku.

PRZED NAMI
1. Nabożeństwa maryjne

Po przeżytych rekolekcjach kapłańskich w
Fatimie ogłosiłem wprowadzenie pięciu I
sobót miesiąca – pierwsze już było w grudniu
2018 r. Zakończymy w I sobotę kwietnia.
Następnie od 13 maja do 13 października
będą nabożeństwa fatimskie, każdego 13 dnia
miesiąca. Odpowiedzmy licznie na prośbę Maryi
Niepokalanej: „Pokutujcie, nawracajcie się,
odmawiajcie różaniec”
Nasza parafia organizuje Pielgrzymkę do Ziemi
Świętej, do Izraela, szlakiem biblijnym – 8 DNI
od 3 do 10 maja 2019 – szczegóły w zakrystii lub
kancelarii albo telefonicznie

3. Wybory do rady Duszpasterskiej i
Ekonomicznej
Zgodnie z dekretem Biskupa Zbigniewa
Kiernikowskiego, Biskupa Legnickiego, z dnia
2 grudnia 2018 r., do połowy roku 2019 maja
być przeprowadzone w każdej parafii wybory
do Rady Duszpasterskiej i ds. ekonomicznych.
Odtąd nie będzie już Rady Parafialnej tylko
wyżej wymienione 2 rady

i

Prymicje

5. ODPUST

Jak co roku, wielkie Święto Parafii, połączone z
Festynem Bonifacjańskim: „Trzeźwymi bądźmy”.
Każdego dnia prośmy naszego Patrona o pomoc.
To już kolejny rok, jak każdego piątego dnia
miesiąca (w nawiązaniu do 5 czerwca, dnia
Wspomnienia św. Bonifacego) modlimy się po
wieczornej Mszy św. Litanią do św. Bonifacego

6. Otwarcie Sali Spotkań

2. Pielgrzymka do Ziemi Świętej

4. Święcenia
Kamińskiego

Kapłańskie, naszego Michała. Następnego dnia,
w niedzielę, 26 maja 2019 roku w naszej parafii
o g. 11.00 będzie celebrował uroczystą Mszę
św. tzw. prymicyjną. Módlmy się często w jego
intencji, by wytrwał i był dobrym kapłanem.

Michała

Razem z naszym Towarzystwem Przyjaciół WSD
w Legnicy modlimy się w I czwartki miesiąca o
liczne i święte powołania kapłańskie, misyjne
i zakonne. Nasz Parafianin Michał jest już
diakonem. Jeśli Pan Bóg pozwoli, a przełożeni
potwierdzą, to w sobotę 25 maja 2019 roku
odbędą się w Katedrze Legnickiej Święcenia

Wszystkim bardzo dziękuję za włączenie się w
dzieło budowy Sali Spotkań przez modlitwę,
rady, sugestie, prace i pomoc finansową.
PROSZĘ GORACO o dalszą modlitwę i pomoc –
planujemy zakończyć budowę w II połowie 2019
roku. Wtedy zobaczymy spektakl o adwentowej
radości pt. „Marana tha, przyjdź Jezu Panie” – w
III Niedzielę Adwentu, czyli 15 grudnia 2019 r.

7. Jubileusze parafialne

Przed nami rocznice i jubileusze:
• Budowa kościoła. Dnia 27 marca 1929 roku Ks.
Prałat F. Bruckner z parafii św. Krzyża w Görlitz
poświęcił plac i wykopał pierwszą łopatę ziemi
pod fundamenty kościoła. (90 R.)
• Organy z synagogi z Görlitz. Zostały
rozmontowane jeszcze w kwietniu 1939 roku
i jesienią tegoż roku ustawione w Kościele św.
Bonifacego. (80 R.)
• +ks. Jan Kozak – zmarł 18 sierpnia 1989 r. –
wieloletni proboszcz i dziekan, mocno się
wpisał w historię Zgorzelca (30 R.)
• Grota Matki Bożej. Poświęcił ją Biskup
Wincenty Urban z Wrocławia, 5 października
1969 roku (50 R.) oraz w 2020 roku.

8. Bal karnawałowy

Już dzisiaj informuję i zapraszam, jak Pan Bóg
pozwoli, w styczniu 2020 zorganizujemy Bal
Karnawałowy w nowo otwartej Sali Spotkań

9. Malowanie kościoła

Po zakończonej budowie Sali Spotkań, zgodnie
z zaleceniami powizytacyjnym Biskupa Legnickiego z roku 2016, rozpoczniemy malowanie kościoła.
(Z tym wiążą się takie szczegółowe prace: naprawa więźby dachowej,
nowa instalacja elektryczna,
przełożenie
dachówek, ocieplenie
zewnętrzne murów i
malowanie. Chyba, że
w trakcie wyjdą dodatkowe prace budowlane i
będą wymagały natychmiastowego działania,
to oczywiście je podejmiemy)

10. JUBILEUSZ
90-le cia konsek racji kościoła
(11.05.2020)

Dnia 11 maja 1930 r.
ksiądz Kardynał Adolf
Bertram z Wrocławia
konsekrował Kościół i
oddał go pod szczegól-

ną opiekę św. Bonifacego - głównego Patrona Niemiec. Kościół przynależał do parafii św. Krzyża w
Görlitz i spełniał funkcję Kościoła garnizonowego.

PODZIĘKOWANIE
Podsumowując Stary Rok i wchodząc z nadzieją w Nowy 2019 Rok, wszystkim Parafianom
bardzo dziękuję za całoroczną współpracę i
troskę o budowanie wspólnoty Żywego Kościoła. Modlitwa osobista i w rodzinach oraz
uczestnictwo w życiu
sakramentalnym i liturgicznym naszej parafii,
przyczyniała się do ożywienia naszej parafii. Jesteśmy przecież i stajemy
się każdego dnia żywym
Kościołem Jezusa Chrystusa. Dziękuję również
za składane ofiary, by
parafia mogła funkcjonować. Niech dobry Bóg
wynagrodzi wszystkim
Dobrodziejom błogosławieństwem, przez wstawiennictwo św. Bonifacego, naszego Patrona.
Ks. Maciej Wesołowski –
proboszcz

KONTAKT
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu
ul. E. Plater 9, 59-900 ZGORZELEC, tel. +48 (75) 775 23 35
Konto parafialne: 62 1240 1297 1111 0000 2565 6437
Konto budowy: 29 1020 3017 0000 2102 0247 8162
www.bonifacyzgorzelec.pl; e-mail: bonifacyzgc@wp.pl
Proboszcz: wesolowskimaciej@wp.pl

„Podnieś rękę, Boże Dziecię… błogosław NAM” na cały 2019 ROK

