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Zróbmy razem

DOM KULTURY
dla nas, dla dzieci,
dla młodzieży
Ten numer naszej gazety poświęcamy projektowi, który służyć ma dzieciom, młodzieży i nam wszystkim - mieszkańcom Winnicy i wszystkich okolicznych wiosek.
Zróbmy razem DOM KULTURY - dajmy wszystkim możliwość ciekawego spędzania
wolnego czasu, rozwoju zainteresowań, odkrywania i wspierania talentów.
Gdy jedyną formą spędzania czasu młodzieży jest włóczenie się bez celu czy też siedzenie przed komputerem to przyszłość rysuje się w ciemnych barwach.
A można inaczej!
Możemy to zrobić! Sami dla siebie! Nikt nie zrobi tego lepiej!
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Dom Kultury - Winnica
- wizja, realizacja, owoce
Wizja
Wyobraź sobie...
Młoda matka z dzieckiem w wózeczku idzie na popołudniowy spacer. Celem jest Dom Kultury - Winnica a dokładnie
ogród przy tym domu - zadbana zieleń, krzewy, kwietne rabaty, drzewa. Ławeczki do posiedzenia, cień parasoli, mała fontanna.
Jest tam po prostu pięknie. Spotyka
się tam z koleżanką, rozmawiają. Jest
tam miejsce i dla innych - starsze
dzieci bawią się w piaskownicy, na
huśtawce, pod okiem opiekunów. Na
innej ławeczce emeryt czyta książkę.
Zakochani także znajdą tam swoje
miejsce.
Małe zamieszanie - to zastęp harcerek wchodzi do budynku
Domu Kultury. W jednym z pomieszczeń mają tam swoją
harcówkę, gdzie będzie ich zbiórka. Harcówkę urządzili własnymi siłami, by stworzyć właściwy klimat dla swoich spotkań. To miejsce jest dla nich jak dom.
Coraz więcej harcerzy i harcerek, wędrowników i zuchów. Wielka harcerska
praca wśród dzieci i młodzieży rozwija
się. Dom Kultury (nie tylko sama harcówka) jest ich bazą do spotkań i formacji także innych okolicznych drużyn.
Wszyscy im zazdroszczą takiego miejsca.
W sąsiednim pomieszczeniu grupa
dzieci jest na kółku plastycznym. Tworzą prace, z których urządzi się wystawę. Zajęcia zaczynają się i kończą o wyznaczonej porze, bo
czekają inne koła zainteresowań - kółko fotograficzne, klub
szachowy, szkoła gry na gitarze, flażolety, klub medialny,
redakcja młodzieżowego miesięcznika... Każdego dnia coś
się dzieje, często kilka spotkań w ciągu dnia.
Nasza Winnica
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Późniejszym wieczorem z pomieszczenia korzystają dorośli.
Oni także potrzebują edukacji i kultury, mają swoje zainteresowania i pasje, też chcą poznać tajemnice facebooka, też
pragną spotkać się i twórczo spędzić czas.
Największa sala Domu Kultury do sala kominkowa. To
miejsce codziennych, nieformalnych spotkań mieszkańców Winnicy i okolic. Można tam wypić herbatę,
kawę, zjeść ciastko.
Właśnie wpadła grupa młodzieży po treningu w klubie
sportowym. Do tej pory rozmawiali siedząc na schodach szkoły. Tu mają krzesła i stoliki, nastrój, blask
kominka i świece, doskonałą muzykę. Wypiją colę a potem
ustalą szczegóły i rozdzielą zadania przed kolejnym biegiem
przełajowym.
Przy innym stoliku spotkali się emeryci, przed chwilą kończyło się spotkanie ich zarządu, ale mają jeszcze potrzebę
na luźne pogaduchy.
Jest to też miejsce okazjonalnych spotkań - dzisiaj wieczorem będzie wspólne czytanie wierszy Tadeusza Różewicza i rozmowa o jego twórczości. W ostatnią niedzielę
była projekcja filmu w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Pojutrze pokaz zdjęć z ostatniej wyprawy rowerowej grupy turystycznej. W sobotę zawsze karaoke.
Dom Kultury ma małą kuchnię, która stanowi zaplecze
umożliwiające przygotowanie napojów i poczęstunku oraz
zmywanie. Pozwoli to na przeżycie skromnych uroczystości
i spotkań przy cieście. Jest łazienka a nawet miejsce do biwakowego noclegu kilkunastu osób.
Pomyśl... Czy nie potrzebujemy miejsca spotkań, integracji,
permanentnej edukacji, tworzenia kultury i czerpania
z niej?
Jest to wyraz troski o społeczeństwo a szczególnie młode
pokolenie, coraz bardziej zamknięte w wirtualnym świecie,
głodne prawdziwych spotkań, które trzeba uczyć twórczości
i odpowiedzialności za siebie.
Pomyśl... Jak będzie wyglądało następnie pokolenie, jeśli
nie zatroszczymy się o nie?

Realizacja
To co najbardziej potrzebne to rzesza ludzi przekonanych do
tego projektu, zaangażowanych w jego realizację.
nr 13, wrzesień 2014
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Wyrazem tego wspólnego frontu powinna być współpraca
różnych formalnych struktur - Urzędu Gminy, szkół, Stowarzyszenia Nasza Winnica, stowarzyszenia emerytów, parafii, harcerzy, klubu sportowego i wszystkich środowisk
widzących potrzebę takich działań i chcących się w ich realizację włączyć.
Dom Kultury - Winnica mogłoby powstać w wolnych pomieszczeniach domu parafialnego.
...współpraca różnych
formalnych struktur Urzędu Gminy, szkół,
Stowarzyszenia Nasza
Winnica, stowarzyszenia emerytów, parafii,
harcerzy, klubu sportowego i wszystkich
środowisk widzących
potrzebę takich działań
i chcących się w ich
realizację włączyć.

Potrzebne są fundusze na stworzenie Domu Kultury i jego
bieżące funkcjonowanie. Część funduszy można zdobyć pozyskując rozmaite granty, ale potrzebna jest stała baza materialna, którą mogłoby stanowić stu drobnych sponsorów,
którzy czując taką potrzebę i uznając własne możliwości,
zadeklarowaliby stałą miesięczną pomoc w wymiarze 10 zł.
Inni sponsorzy mogliby deklarować pomoc w postaci jednej
godziny przepracowanej w Domu Kultury w ciągu miesiąca.
Każdy, także ci, którym sytuacja materialna nie pozwala na
finansową pomoc a brak zdrowia na pracę, mogą stać się
Ambasadorami Dobrej Woli - uznając Dom Kultury - Winnica za swoje dzieło i dobry pomysł dla naszej lokalnej społeczności.
Potrzeba także osób, które zaopiekują się Domem Kultury
i zatroszczą o każdą godzinę jego funkcjonowania. Potrzeba
osób, może wolontariuszy, ale chyba najlepiej zatrudnionych, którzy czuwaliby nad całością i służyli poszczególnym
grupom.
Myśląc o zdobywaniu funduszy należałoby może pomyśleć
o płatnej działalności statutowej (na przykład wydawnictwo
książkowe), gdzie cały zysk przeznaczony byłby na cele statutowe - w tym wypadku utrzymanie Domu Kultury. Być
może możliwa stałaby się też działalność gospodarcza, której zyski przeznaczane byłyby na Domu Kultury.

Owoce
Owoc to przyszłe pokolenie. Dzisiejsza młodzież i dzieci,
którzy za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wezmą odpowiedzialność za swoją wioskę, kraj i świat.
Chcemy przecież ludzi kulturalnych, uczciwych światłych
i odpowiedzialnych. Zdolnych do współpracy, widzących
i troszczących się o innych.
Ludzi dobrych i prawych. Ludzi szczęśliwych.
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Nasza Winnica
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Pierwszy krok
Całość projektu domu kultury będzie się wypełniać stopniowo. Najważniejszy jest jednak pierwszy krok.
Pomieszczenia domu parafialnego, gdzie mieścić się będzie
nasz dom kultury nie wymagają specjalnych remontów.
Wystarczą drobne poprawki i malowanie. Większym problemem będzie wyposażenie domu. Pamiętać też należy
o ciągłych obciążeniach kosztami ogrzewania i energii elektrycznej. Dlatego pierwszym krokiem niech będzie powołanie drużyny sponsorów, wolontariuszy i ambasadorów
dobrej woli, którzy wezmą odpowiedzialność za to dzieło.
Nie czekajmy aż coś spadnie czy skapnie z góry i ktoś
to zrobi (i sfinansuje) za nas. Sami zatroszczmy się
o nasze dzieci, wnuki i o nas samych.
Zapraszam zatem do deklarowania swojej pomocy.
Rzecz w tym, by było nas dużo. Najważniejsze zasady
to:
Sponsor projektu to osoba deklarująca na okres jednego roku comiesięczną wpłatę w wysokości 10 zł.
Wolontariusz projektu to osoba deklarująca na okres
jednego roku comiesięczny dar swojej pracy w wymiarze
jednej godziny.
Ambasador dobrej woli projektu to osoba, która z jakiś racji nie może stać się sponsorem lub wolontariuszem, ale
z serca wspiera działania Domu Kultury i tworzy wokół idei
pozytywną aurę. Liczymy też na modlitwę w tej intencji.
Lista sponsorów, wolontariuszy i ambasadorów dobrej woli
podana będzie na stronach internetowych Domu Kultury.
Publikować ją będziemy bez zaznaczenia kto jest sponsorem, kto wolontariuszem a kto ambasadorem.
Bardzo istotną sprawą jest całkowita przejrzystość działania
Domu Kultury - zwłaszcza finansowa. Wszelkie wpłaty będą
księgowane i rozliczane. Na bieżąco informować będziemy
o działalności Domu a rokrocznie przedstawiać wszystkim
sponsorom, wolontariuszom i ambasadorom sprawozdanie
merytoryczno-finansowe.
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
nr 13, wrzesień 2014
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Wojsko Gedeona
zaprasza
„Nie w tysiącach jest siła naszych serc.”
Te pierwsze słowa hymnu wspólnoty Wojsko Gedeona doskonale oddają istotę tego ruchu. Wcale nie chodzi nam
o zebranie setek członków. Chodzi o to, żeby zawalczyć
o każdego młodego człowieka, który przychodzi, aby stać się
żołnierzem Chrystusa o sercu dziecka.
Mimo, że nie
chcemy aby były nas tysiące,
to zapraszamy
każdego młodego
człowieka,
który
pragnie
zrobić w swoim
życiu coś wartościowego.
Nie musisz być
„superpobożny”, nie musisz
mieć za sobą
doświadczenia
rekolekcji, innej
wspólnoty. Jedyne co powinieneś mieć przychodząc na spotkanie, to pragnienie. Pragnienie zrobienia „czegoś” w swoim życiu. Wojsko Gedeona, to wspólnota, która daje Ci misję, zadanie:
walka w jedności z innymi żołnierzami Wojska o duszę swoją i bliźnich. Walka nie mieczem, czy karabinem, ale duchowe zmaganie o silną i pewną relację z Jezusem.
Nasza Winnica

Rekolekcje
wakacyjne
Wojska Gedeona
– Łomnica Zdrój,
2014r.
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Odbyło się już kilka spotkań tej wspólnoty w naszej parafii. Nie chodzi o to,
żeby podawać statystyki, kto był, ile razy… Chodzi o to, że w parafii Winnica
są ludzie młodzi, którzy chcą zawalczyć
o swoje życie.
Twoi rówieśnicy podjęli wyzwanie, zapytaj ich, może opowiedzą Ci o tych spotkaniach, może spróbujesz i Ty. Nikt nie
będzie Cię tu trzymał na siłę. Ale podejmij wysiłek i zobacz, co to jest Wojsko Gedeona. Lepiej być raz i zrezygnować, niż nie pójść wcale i żałować, że
zmarnowało się okazję życia…
ks. Krzysztof Drzazgowski

Na spotkania zapraszamy w piątki o godz.
19.00. Szukaj nas w kościele lub salce katechetycznej.

Msze Święte z udziałem dzieci
Zaczęliśmy odprawianie comiesięcznych Mszy Świętych na
które zapraszamy szczególnie dzieci - przedszkolaki i dzieci
przed pierwszą Komunią Świętą.
Ta Msza Święta będzie miała swój charakter: krótka, dynamiczna, z kazaniem do dzieci, ze śpiewem dzieci,
z opuszczeniem pewnych fragmentów, które można w tych
okolicznościach opuścić, bez ogłoszeń.
Na tej Mszy Świętej posługiwać będzie schola dziecięca do
której zapraszamy dzieci - próby na starym wikariacie
w środy o godz. 16.00.

terminy:
28 IX
12 X
9 XI
21 XII

Ewangelie na niedziele i święta
5 X - Mt 21, 33-43 * 12 X - Mt 22, 1-14 * 19 X - Mt 22, 15-21 * 26 X - Mt 22, 3440 * 1 XI - Mt 5, 1-12a * 2 XI - Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a lub J 11, 32-45
lub J 14, 1-6 * 9 XI - Mt 25, 1-13 * 16 XI - Mt 25, 14-30 * 23 XI - Mt 25, 31-46 *
30 XI - Mk 13, 33-37 * 7 XII - Mk 1, 1-8. (Na Mszach o 10.30 mogą być inne teksty)
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Przyjęli chrzest (19 IV 2014 – 21 IX 2014)
Chrzest 19 kwietnia: Ignacy Zawadzki * Chrzest 21 kwietnia: Klaudia Glinicka,
Amelia Jadwiga Sommer, Anna Baur, Oliwier Kwiatkowski, Piotr Żołnierzak,
Marcel Bryśkiewicz, Oliwia Wiloch * Chrzest 25 maja: Sabina Lena Strauch, Karolina Kostruska, Katarzyna Bulikowska, Bartłomiej Zawadka, Kornel Borowiec, Marcin Dominik Jaskulski * Chrzest 13 lipca: Barbara Komorowska, Hubert Burdecki, Szymon Kowalewski, Natalia Nowak * Chrzest 20 lipca: Natalia
Burdon * Chrzest 31 sierpnia: Maja Głodowska, Zuzanna Szczepankowska, Julia
Kaczmarczyk * Chrzest 21 września: Natalia Baranowska, Anastazja Sochocka,
Maja Zadrożna, Miłosz Janiszewski.

Odeszli (19 III 2014 – 21 IX 2014)
Śp. Franciszek Chymkowski, zm. 19 marca 2014; Śp. Dominika Kryg, zm. 29
marca 2014; Śp. Wanda Orłowska, zm. 05 kwietnia 2014; Śp. Jakub Przybyłek,
zm. 20 kwietnia 2014; Śp. Eugeniusz Filipowicz, zm. 26 grudnia 2014; Śp. Bogusław Marian Kamiński, zm. 18 czerwca 2014; Śp. Waleria Jasińska, zm. 25 czerwca 2014; Śp. Andrzej Jaźwiński, zm. 28 czerwca 2014; Śp. Kazimierz Longin
Ostaszewski, zm. 28 czerwca 2014; Śp. Stanisław Czarnecki, zm. 04 lipca 2014;
Śp. Halina Kostewicz, zm. 09 lipca 2014; Śp. Pelagia Królak, zm. 11 lipca 2014;
Śp. Zygmunt Górecki, zm. 10 lipca 2014; Śp. Piotr Kamiński, zm. 13 lipca 2014;
Śp. Kazimierz Ryszard Kisiel, zm. 18 lipca 2014; Śp. Sylwester Górecki, zm. 07
sierpnia 2014; Śp. Zygmunt Edward Kornacki, zm. 09 sierpnia 2014; Śp. Józef
Fliszkiewicz, zm. 19 sierpnia 2014; Śp. Genowefa Grzelewska, zm. 19 sierpnia
2014; Śp. Janina Pniewska, zm. 20 sierpnia 2014; Śp. Sabina Maciątek, zm. 20
sierpnia 2014; Śp. Kazimierz Wawrzeńczak, zm. 28 sierpnia 2014; Śp. Stanisława
Szczęsna, zm. 13 września.

Zawarli małżeństwo (3 V 2014 – 21 IX 2014)
Kamil Dziczek i Magdalena Bielińska - ślub 03 V 2014; Tomasz Krośnicki i Joanna Lewandowska – ślub 17 V 2014; Zbigniew Jabłkowski i Bożena Kamińska ślub 24 V 2014; Łukasz Aleksander Szewczyk i Beata Kamińska – ślub 07 VI
2014; Krzysztof Fliszkiewicz i Natalia Ślepowrońska - ślub 06 VII 2014; Rafał
Olszewski i Monika Wojtysiak – ślub 16 VIII 2014; Paweł Antosz i Magdalena
Agnieszka Kulesza - ślub 30 VIII 2014; Adam Kamiński i Dorota Marzena Chojnacka – ślub 30 VIII 2014; Bartosz Piotr Ślesicki i Marta Błesznowska - ślub 13
IX 2014; Jacek Kniżewski i Agnieszka Ostaszewska – ślub 13 IX 2014; Dariusz
Kamiński i Olga Malinowska - ślub 20 IX 2014.
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