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"DZIESIĄTKA" BUDUJE!
Nadrzędna kategoria: Aktualności

Wśród  licznych  akcji  wspierających  zbiórkę  funduszy  na  odbudowę  Katedry  pojawiła  się  kolejna,
organizowana  przez  sosnowiecką  Szkołę  Podstawową  nr  10.  Celem  międzyszkolnego  projektu
"Dziesiątka buduje" jest przede wszystkim nauczenie młodego pokolenia jak ważne jest dbanie o zabytki
i historię. W czasie akcji na terenie wszystkich sosnowieckich szkół będzie prowadzona zbiórka funduszy
na rzecz odbudowy Katedry oraz ratowania jej polichromii.

Ta  akcja  to  nie  tylko  lekcja  historii  i  obywatelskich  obowiązków,  ale  również  uczulenie  młodego
pokolenia  na  otaczające  nas  piękno  zabytków.  Dlatego  też  opracowano  10  prostych  powodów,  dla
których warto ratować cenne perły dziedzictwa kulturowego. Jak piszą na swojej stronie organizatorzy:

Nie dla szpanu, nie dla poklasku, lecz dla...

1. pokazania jak cenny to zabytek dla miasta;

2. pokazania, że Katedra jest „matką wszystkich kościołów w diecezji";

3. dziedzictwa naszej kultury, które dostarcza nam informacji o epoce, w której powstała;

4.  dziedzictwa  malarskiego,  wszak  jej  wnętrza  zawierają  unikalne  malowidła  wykonane  przez
Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło;

5. nauki dzieci i młodzieży szacunku dla zabytków i tego, że są częścią naszego otoczenia;

6.  Katedry,  która  jest  zabytkiem kryjącym w  sobie  cenną  lekcję  historii  –  narodziny  chrześcijaństwa w
naszej diecezji;

7. dzieci i młodzieży, by poznali czasy kiedy jeszcze nie było ich na świecie;

8. dla uczczenia pamięci i szacunku jej twórców;

9. pozostawienia świadectwa istnienia tych, których nie ma wśród nas – budowniczych, malarzy, księży i
wiernych tworzących wspólnotę;

10. nas samych, byśmy byli świadomi jej piękna, historii i wspólnoty diecezjalnej.

Nad akcją Patronat Honorowy objęli: Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Prezydent Sosnowca.

Inauguracja  akcji  odbędzie  się  została  zaplanowana  na  1  grudnia  o  g.  12  w  siedzibie  Wydziału
Katechetycznego sosnowieckiej Kurii. W czasie spotkania z dyrektorami poszczególnych szkół wszyscy
obecni  otrzymają  specjalne  puszki  oraz  materiały  promocyjne.  Zbiórka  w  poszczególnych  szkołach
rozpocznie się od 2 grudnia i potrwa przez dwa tygodnie.

Finał  akcji  odbędzie  się  19  grudnia  o  g.  14.30  w  Szkole  Podstawowej  nr  10.  W  czasie  finałowej
„Wieczernicy  Jasełkowej"  uroczyście  zostaną  przekazane  zebrane  środki  oraz  nastąpi  zamknięcie
wspólnej akcji.
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Diecezjalne Parafialne Ogólnopolskie Zagraniczne

30.11   Mecz na rzecz Katedry

30.11  
AKATYST na sosnowieckim Wawelu i
w Seminarium

30.11  
Sosnowiec: Posługa w stałym
konfesjonale

29.11   Klerycki Kalendarz Adwentowy

CZYTAJ WSZYSTKIE »

Dzieci Młodzież Dorośli Katecheza

29.09  
Powakacyjny Dzień Wspólnoty Dzieci
Maryi

08.09  
Zaproszenie na Powakacyjny Dzień
Wspólnoty Dzieci Maryi

28.08  
Dzieci Maryi razem  nie tylko na
wakacjach

10.06  
Oaza wakacyjna – ostatnie wolne
miejsca!

CZYTAJ WSZYSTKIE »

Diecezja Kuria Parafie Instytucje
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Foto Audio Video

29.10  
Katedra po pożarze  zdjęcia lotnicze,
wnętrz i wizyta abp Depo

11.09   Jaworzniacy na Jasnej Górze

22.08  
Pielgrzymka BędzinJasna Góra 
fotorelacja

07.08  
Pielgrzymka OlkuszJasna Góra 
fotorelacja

CZYTAJ WSZYSTKIE »

http://www.diecezja.sosnowiec.pl/audio
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/foto/2946-jaworzniacy-na-jasnej-gorze
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http://www.diecezja.sosnowiec.pl/audio/1780-ks-jozef-gut-kazanie-po-strefie-zero-2013
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/audio/2023-adoptuj-kleryka-w-kraju-misyjnym
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/audio/3117-radio-katowice-o-pozarze-katedry
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/
http://provect.pl/
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http://www.diecezja.sosnowiec.pl/foto/3102-katedra-po-pozarze-zdjecia-lotnicze-wnetrz-i-wizyta-abp-depo

