Takie ogłoszenie można było zobaczyć w niektórych miejscach naszej parafii.
Może nie dla wszystkich było ono widoczne, ale nie z pewnością dla tych uczęszczających do Kościoła. Chcemy zachęcić do brania udziału w naszych inicjatywach,
wszystkich chętnych Zapraszajcie również Rodzinę i znajomych. Wszyscy mile
widziani. Już teraz zapraszamy na Piknik Parafialny w sierpniowe święto patronki
naszej parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Rajd Rowerowy odbył się już po raz 4-y. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zakończenie odbyło się na Lubiance. Na początek, każdy z uczestników
otrzymał od głównego szeryfa Mc Gregora, gwiazdę szeryfa -zastępcy z imieniem
charakterystycznym dla „dzikiego zachodu.” Znalazł się wśród nas „Dziki Bill”,
„Ringo Star”, „Lemoniadowy Dżo” , ale nie zabrakło „Pięknej Betti”, Dzikiej Kejt”,
a nawet „dr Kłin”. /niezbyt prawidłowa pisownia imion - to żart organizatorów/
Były zabawy, m.in.: rzut podkową, picie lemoniady przez słomkę, bieg z jajkiem,
ale nie mogło zabraknąć tańca do muzyki country. Przy ognisku, każdy samodzielnie piekł kiełbasę. Niestety nadciągnęły chmury i w każdej chwili mogła się rozpocząć się burza,. Pomimo tego malutkiego mankamentu wszyscy wracali zadowoleni
i trochę zmęczeni. Do zobaczenia za rok!
I.G.W.

Mały i duży
„Dżo”

C.d. refleksji P. Andrzeja Cygana— pasjonata kolejki wąskotorowej, jej historii na ziemiach polskich i Ukrainy.

UKRAINA - ZIEMIA DLA WIELU BLISKA
Odessa—okno na świat Ukrainy. Miasto bardzo młode, wielokulturowe z licznymi śladami obecności polaków. Do dziś w centrum
starego miasta funkcjonuje polski kościół. W pobliskiej katedrze biskupem jest ks. Bronisław Bernacki przez lata proboszcz kościoła w Barze. Bracia ze Zgromadzenia „Don Bosco” prowadzą aktywną działalność misyjną w środowisku zdominowanym przez prawosławie. W centrum nowej dzielnicy, w budynkach mieszczących przedszkole, zlokalizowane jest młodzieżowe schronisko. Jego pomieszczenia od kilku lat
goszczą polskie grupy.
Zwiedzanie miasta jest stosunkowo łatwe, bo jego ulice przecinają się pod kątem prostym. Najbardziej znanym obiektem miasta są schody
„patiomkinowskie” , słynne z filmowego ujęcia. Ze szczytu schodów roztacza się widok na nabrzeże z Dworcem Morskim i Hotelem Odessa.
Dworzec Morski i hotel Odessa

Schronisko „Don Bosco”

Opera

cerkiew

Schody „patiomkinowskie”

Odessa jako młode miasto, bo wg historyków założone w 1795r. przez carycę Katarzynę, wcześniej istniało jako turecka twierdza. Od
czasów zagarnięcia tych ziem przez Rosję, bardzo szybko zaczęła się rozwijać i już przed I – ą wojną światową, jako Odessa, była jednym
z czterech najważniejszych miast pod panowaniem Rosji /po Petersburgu, Moskwie i Warszawie — która w tych czasach była w zaborze rosyjskim/.
Wzdłuż nadmorskiego bulwaru zlokalizowane są obecnie gmachy użyteczności publicznej. Kolejnym obiektem wartym uwagi na 2-godzinnym
spacerze jest gmach opery i pomnik Katarzyny II. Reprezentacyjną ulicą Odessy jest Deribasowskaja przy której znajduje się Ogród Miejski z
fontanną, miejsce odpoczynku dla wielu spacerowiczów. Centrum miasta to lokalizacja większości świątyń: cerkwi prawosławnych, kościoła
katolickiego, greko-katolickiego, protestanckiego, żydowskich bożnic i muzułmańskich meczetów.
Mówi się, że Odessa jest miastem uzdrowiskowym. Wzdłuż nadmorskiej ulicy „Bulwaru Francuskiego” mieści się wiele ośrodków wypoczynkowych i uzdrowisk. W czasach ZSRR rozbudowano komunikacje kolejową i na wypoczynek nad morzem można bezpośrednio dojechać nie
tylko z większych miast Ukrainy, ale też z Sankt Petersburga, Moskwy, Mińska czy zza Uralu. Plaże ciągną się kilometrami z obu stron miasta,
a wzdłuż nich asfaltowa droga dostępna tylko dla pieszych i rowerzystów. Kompleksy wypoczynkowe „Lanżeron” i „Arkadia” kuszą /płatnymi
plażami z basenami, lokalami rozrywkowymi, tropikalną roślinnością. W ponad milionowym mieście sprawną komunikację zapewniają
w większości małe busy, zwane „marszrutkami”. Kursują bardzo często i zatrzymują się nie tylko na tzw. „zupinkach”, ale też w nie oznaczonych miejscach. Uzupełniają kursujące w obrębie miasta trolejbusy i tramwaje, szczególnie do dzielnic podmiejskich.
Najlepsza pora na odpoczynek w tym wielkim mieście to koniec sierpnia i wrzesień. Młodzież i dzieci wracają do zajęć szkolnych, pustoszeją
plaże, część lokali, zmniejsza się tłok w sklepach. Na rynkach i straganach się coraz więcej owoców i warzyw. Dominują arbuzy, granaty, figi.
Każda dzielnica ma swój rynek. Jednak największy, ściągający klientów z całej Ukrainy i Podola funkcjonuje tuż przy dworcu kolejowym i autobusowym. Można tam dostać wszystko od nabiału, mięsa i ryb, po używki, czyli wyroby tytoniowe i alkohol. Ceny są tu wysokie jak na ukraińskie warunki.. Na osoby przyjeżdżające na stację kolejową w Odessie czekają liczne oferty noclegowe w kwaterach prywatnych, gdzie cena
w sezonie waha się w granicach 40 zł za noc. Oferowane są też przejazdy prywatnymi busami do okolicznych miejscowości. Koszt przejazdu
„marszrutką” na terenie miasta nie przekracza 1 zł. Ważne jest również to, że podróżując pociągiem /wagonem sypialnym/ na trasie Lwów—
Odessa za bilet zapłacimy nie więcej niż 80 zł. a na rano jesteśmy w tym pięknym mieście. Tak, więc — do zobaczenia w Odessie!
A.C.

PARAFIALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „WAKACJE Z BOGIEM”

LATO 2014

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w konkursie fotograficznym z nagrodami pod nazwą . „Wakacje z Bogiem”,
który po raz pierwszy organizujemy w naszej parafii.
W czasie naszych wakacyjnych wyjazdów, wypoczynku spróbujmy znaleźć takie sytuacje, motywy, przedmioty, które zaświadczą, że jesteśmy
chrześcijanami i nigdy nie robimy sobie wakacji od Boga.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli. Każdy może zgłosić dwie pracę fotograficzną. Zdjęcia prosimy przesyłać drogą elektroniczną
na adres: lazy@poczta,onet.pl w formacie JPG /mile widziana dobra rozdzielczość/
W tytule wiadomości - należy wpisać tytuł konkursu, czyli „Wakacje z Bogiem 2014”. W treści – imię, nazwisko, wiek /jeśli
autorem jest dziecko lub młodzież/, osoby dorosłe wpisują — O.D.
Pełny regulamin konkursu na stronie internetowej Parafii www.parafialazy.cba.pl
TERMIN NADSYŁANIA PRAC do 28 sierpnia 2014r.
Zapraszamy także do kontaktu osoby które chciałyby dołączyć do grona fundatorów nagród.
ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI Z BOGIEM – zespół redakcyjny Zwiastuna

