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„Z życia i wiary”

Od redakcji

Drugi kwaał 2019 roku
zapowiada się w życiu naszej
parafii bardzo intensywnie.
Święta
Zmawychwstania
Pańskiego poprzedzone przeżyciami Wielkiego Tygodnia,
gdy przypominać będziemy
zbawcze wydarzenia na Golgocie. Następnie
uroczystość konfirmacji i jubileusz złotej i diamentowej konfirmacji, zakończenie roku szkolnego i kolejny koncert chórów Ziemi Cieszyńskiej. Jesteśmy na to wszystko zaproszeni.
Ruszyły prace związane z malowaniem kościoła w Jaworzu, które będą realizowane etapami. Również wnętrze kościoła w Jasienicy
zostanie w tym roku pomalowane.
W tym numee informatora znajdą Państwo relacje z wydaeń, jakie miały miejsce
w życiu parafii w okresie świąteno-noworonym i w 1 kwaale 2019 roku. Poza tym, jak
co roku umieszone zostało rawozdanie probosza złożone na Zgromadzeniu Parafialnym,
opisujące życie parafii w całym 2018 roku.
Opró  tego możemy dowiedzieć się, co wydarzyło się w Wielką Sobotę i po co Jezus zstąpił do piekieł. O wiosennych powrotach bocianów z ciepłych krajów możemy peytać
w aykule z działu „cheścijanin i środowisko”.
Na wieorną lekturę zostały nam polecone
książki Joanny Jax – Saga von Becków. O czosnku niedźwiedzim i o tym, jaki ma korzystny
wpływ na nasze zdrowie, możemy przeczytać
w dziale „Drzewa, które pomagają naszemu
zdrowiu”. O złych nawykach żywieniowych
u dzieci dowiemy się z artykułu w dziale „Dziecko
w przedszkolu”. To tylko niektóre z licznych artykułów, jakie znalazły się w tym numerze gazety.
Mam nadzieję, że i tym razem różnorodność
tematów rawi, że każdy ytelnik znajdzie
coś interesującego dla siebie, a kolejny numer
informatora otka się z żyliwym pyjęciem.
Żyymy pyjemnej lektury.
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