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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

L AT O , L AT O , L AT O C Z E K A
Propozycje na lato oraz inne imprezy

XIX DoĪynki Para¿alne

NiedĨwiedĨ 2012
19 sierpnia
14.00 – MSZA ĝW. DZIĉKCZYNNA
15.00 – FESTYN DOĩYNKOWY

Program obchodów:
Niedziela - 12 sierpnia 2012r.

godz. 18.00 – sanktuarium ĝwiĊtego Rocha – Msza Ğw. w intencji osób
chorych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

ĝroda - 15 sierpnia 2012r. UroczystoĞü WniebowziĊcia NMP.

godz. 8.00 – Msza Ğw. koĞcióá ĝwiĊtej Trójcy
godz. 10.00 - Msza Ğw. koĞcióá ĝwiĊtej Trójcy
godz. 15.00 – VIII Sesja Popularno – Naukowa z cyklu „SIàA KULTU-TRADYCJI - WIARY”
Otwarcie okolicznoĞciowych wystaw (MGOK – ul. Chopina 1)
godz. 18.00 – Msza Ğw. w koĞciele para¿alnym (ĝwiĊtej Trójcy)
Po mszy Ğw. procesja eucharystyczna do sanktuarium ĝwiĊtego Rocha
(przeniesienie Relikwii). Po przybyciu nieszpory i caáonocne czuwanie modlitewne
godz. 24.00 – Pasterka koncelebrowana przez kapáanów pochodzących
z Mikstatu

Czwartek - 16 sierpnia 2012r. - DzieĔ odpustu

godz. 6.00 – Msza Ğw. - sanktuarium ĝwiĊtego Rocha
godz. 7.00 – Msza Ğw. - koĞcióá ĝwiĊtej Trójcy
godz. 8.00 – Msza Ğw. w intencji gospodarzy i polskich lekarzy weterynarii
oraz o báogosáawieĔstwo dla inwentarza – przewodniczy o. Jerzy Brusiáo
OFMConv. - duszpasterz krajowy – sanktuarium ĝwiĊtego Rocha
godz. 9.00 – BáogosáawieĔstwo zwierząt przy sanktuarium ĝwiĊtego
Rocha – przewodniczy ks. bp senior Teo¿l Wilski
godz. 11.00 – Suma odpustowa w intencji pielgrzymów, gospodarzy,
lekarzy weterynarii – przewodniczy ks. bp. senior Teo¿l Wilski – sanktuarium
ĝwiĊtego Rocha
Po sumie odpustowej, ĞwiĊtowanie przy smacznej zupie i dobrej muzyce w
wykonaniu orkiestry para¿alnej;
godz. 18.00 – Msza Ğw. w sanktuarium ĝwiĊtego Rocha, báogosáawieĔstwo
maáych dzieci, po Mszy Ğw. procesja eucharystyczna do koĞcioáa para¿alnego
Od 7 sierpnia codziennie w sanktuarium ĝwiĊtego Rocha o godz.
18.30 nowenna do ĝwiĊtego Rocha poáączona z Mszą Ğw.
Na uroczystoĞci odpustowe w V rocznicĊ Ustanowienia ĝwiĊtego Rocha
Patronem niebieskim miasta Mikstat oraz w I rocznicĊ ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium ĝwiĊtego Rocha zaprasza
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wspólne biesiadowanie poprowadzi duet
Ewa i Andrzej
atrakcyjne wystĊpy artystyczne:
Pokaz taĔca towarzyskiego, Ciotki
Soátysa, Para¿anki, Jubilaci
turniej wiosek
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami
konkursy dla dzieci i dorosáych

Pyszne jadáo z kuchni polowej!

Duch w Ostrzeszowie!

Grupa Ostrów i Sonata

Koncert w stylistyce, jakiej w Baszcie jeszcze nie
byáo – pojawią siĊ smyczki, bĊdzie teĪ elektronika i
wiele innych instrumentów. Grupa Duch gra trasĊ po
caáej Polsce – odwiedzi kilkadziesiąt miast dzieĔ po
dniu. Zawitają teĪ do Ostrzeszowa!

19.00 – ZABAWA DLA DZIECI
20.00 – ZABAWA TANECZNA DLA DOROSàYCH
- grają zespoáy:

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
19 sierpnia 2012r. (niedziela)
stadion w Czajkowie

DoĪynki GMINNO-PARAFIALNE
CZAJKÓW 2012
Program:
14.00 Msza Ğw. w koĞciele para¿alnym w Czajkowie
15.00 Przemarsz korowodu doĪynkowego na stadion
15.30 Uroczyste otwarcie doĪynek
- RozpoczĊcie obrzĊdu doĪynkowego
- Wystąpienia przedstawicieli wáadz samorządowych
- Degustacja potraw regionalnych
- WystĊp Eweliny àuszczek
Atrakcje dla dzieci
- WystĊpy artystyczne
• Trampolina
- Wspólna biesiada
• ZjeĪdĪalnia i za- Koncert zespoáu THE SHOUT
mek dmuchany
- Zabawa taneczna – wstĊp wolny
- Pokaz fajerwerków

Grochówka gratis!

Serdecznie zapraszamy

Gmina Czajków, Agencja Koncertowa Leszek Wyrwas

Ostrzeszów - Kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6),
Ğroda, 22 sierpnia 2012, godz. 20.
Bilety: w przedsprzedaĪy – 7 zá, w dniu koncertu 10 zá.

Strony internetowe kapeli:
www.facebook.com/DUCHpl
oraz www.myspace.com/duch7

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Stacja
Bukownica zaprasza na WARSZTATY KOMPUTEROWE „Tworzenia pokazów multimedialnych”
w ramach projektu wspóá¿nansowanego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
„Warsztaty Artystyczne na nieczynnej stacji
kolejowej w Bukownicy”

W programie: obróbka zdjĊü, programy tekstowe, tworzenie fotokastów, dla zainteresowanych podstawy obsáugi
komputera, programy multimedialne (dĨwiĊk i obraz), pokaz
wykonany fotocastów – 24.08 godz. 20.00. Miejsce warsztatów
– budynek stacji kolejowej w Bukownicy od 21 do 24 sierpnia
2012r., od godz. 17.00 do 21.00. Zapisy uczestników od 12 lat
tel: 696 871 331 oraz 691 432 209; www.stacjabukownica.pl

ks. kan. Krzysztof Ordziniak
Kustosz Sanktuarium

Wiejskie Doēynki

Soãectw Skarydzew i
Plugawice

VI Spotkanie Dinozaurów
Serdecznie zapraszamy na VI Spotkanie Dinozaurów, które odbĊdzie
siĊ 17 sierpnia 2012 roku (piątek) o godzinie 18:00 w restauracji
Zacisze w Ostrzeszowie. Spotkanie swoim patronatem objĊáa wicestarosta
Zo¿a Witkowska.
KoleĪanko, kolego przyjdĨ! Tak máodo juĪ siĊ nie spotkamy!
Organizatorzy

Morawin 15.08.2012r.

Impreza edukacyjna
nawiązująca do wydarzeĔ z
czasów Ğredniowiecznego
Ostrzeszowa

19 sierpnia

godz. 14.30-19.30

Dziedziniec baszty kazimierzowskiej
godz. 14.30 POKAZY WALK,
Koncert zespoáu Percival - Ğredniowieczna muzyka sáowian i wikingów
godz. 16.00 – WYSPA PIRATÓW
- interaktywne przedstawienie dla
dzieci
godz. 17.00 – POKAZY WALK,
Koncert zespoáu Percival

W programie m.in. równieĪ:
musztra, Ğredniowieczny obóz wojów, konkursy dla publicznoĞci,
walka przy uĪyciu ognia, zbrojownia,
stanowiska rzemieĞlników,
wykáady historyczne dla dzieci i
dorosáych, stoisko z koáem garncarskim, malowanie twarzy w wojenne
barwy, zwiedzanie ostrzeszowskiej
baszty oraz wystawy

Atrakcje dla dzieci:
zjeĪdĪalnie, zamki,
trampolina i inne
Ostrzeszowskie Centrum Kultury
im. Antoniego SerbeĔskiego

W programie:
Godz. 9.00 – Msza Ćwiõta
Godz. 14.30 – korowód doēynkowy
Godz. 14.45 – czõćç artystyczna
• wrõczenie wieýców doēynkowych
• przyćpiewki okolicznoćciowe
Godz. 17.00 – wystõp Zofii Dragan liderki kabaretu „Dziura”
Godz. 20.00 – zabawa taneczna z zespoãem „Kanion”
Zapewniamy:
• darmowe dmuchaýce dla
dzieci
• ćwieēe powietrze
• pogodõ bez parasola
• obfity bufet z miãð
obsãugð
• kieãbaski z grilla
• odtworzenia
tradycji ludowo-kulturowej

LATO 2012 NA KĄPIELISKU
OSiR Ostrzeszów

ĝWIĉTO PLONÓW
W KORPYSACH
15.08.2012, początek
o godz. 15.00

Serdecznie zapraszamy na otwarte zawody páywackie, które odbĊdą siĊ
25 sierpnia o godz. 10.00 na kąpielisku OSiR w Ostrzeszowie.
Zawody obejmują kaĪdą grupĊ wiekową bez wzglĊdu na páeü.
Zapewniamy ciekawą zabawĊ i atrakcyjne nagrody!
W póĨniejszym terminie odbĊdzie siĊ takĪe:
1 wrzeĞnia - siatkówka plaĪowa

Zapisy prosimy zgłaszać do godz. 10.00, dnia 11 sierpnia.
Numery kontaktowe:
tel. 728 454 709
tel. (62) 586 0401 W. 21
e-mail: osirostrzeszow@wp.pl

•
•
•

W programie:
uroczysta msza Ğw. pod goáym niebem
obrzĊdy doĪynkowe, wystĊpy artystyczne, pokaz karate,
konkursy, grillowanie,
do taĔca przygrywa zespóá
Trans
Zapraszamy!

