OGLOSZENIE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UROCZYSTOŚCIAMI
500 lecia ŚWIĄTYNI

SOBOTA :
8.00 – Jubileuszowy mecz piłkarski o puchar 500 lecia między drużynami Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii
Stara Wieś, Jawiszowice-Brzeszcze, Zapora Wapienica.
12.00 Msza św.
W kościele będzie obowiązywad rezerwacja miejsc : ławki od balasek aż pod chór – księża koncelebrujący oraz
goście zaproszeni spoza parafii. Chór zajmuje orkiestra. W przypadku wolnych miejsc w kościele czy na chórze po
rozpoczęciu Mszy Św. mogą wejśd wierni.
Na zewnątrz, w sobotach i wokół kościoła oraz na górnym parkingu zajmujemy miejsca. Będzie w bramie plebaoskiej
ustawiony olbrzymi telebim.
Bardzo proszę parafian bliżej mieszkających o przyjście bez samochodów, ponieważ parkingi wokół kościoła
będą nieczynne.
ZAMKNIĘTE DLA RUCHU BĘDĄ :
Zakaz wjazdu na most z ul. Bestwioskiej i Dolnej, ul. Starowiejskich od mostu do ul. Krótkiej będzie wyłączona z
ruchu. Całkowicie zamknięta będzie ul. Ks. Wojtyłki ( tylko ruch pieszy będzie obowiązywał ). Od Skowronka będzie
obowiązywał nakaz skrętu na ul. Pielgrzymów oraz zakaz wjazdu na ul. Starowiejskich od ul. Akacjowej. Ul.
Kochanowskiego i ul. Kasztanowa – zakaz wjazdu od ul. Lipowej ( są to drogi pożarowo-ewakuacyjne ).
PARKINGI :
Ul. Bestwioska, Dolna, Aleje łącznie z parkingiem przed Agropunktem ( nowy zakład ), oraz w razie potrzeby
będzie uruchomiony parking na terenie szkoły.
Parkowanie dotyczy z jednej strony na poboczu tak aby mógł się odbywad ruch dwukierunkowy.
CAŁOŚD BĘDZIE ZABEZPIECZAD :
Policja, Maltaoska Służba Medyczna oraz Parafialna Służba Porządkowa.
Bardzo Proszę o dostosowanie się do ich poleceo.
Przy kościele będzie wystawiona księga pamiątkowa, która po zakooczeniu uroczystości w kościele będzie
wystawiona przy wejściu obok muszli.
NIEDZIELA : 11.00 Msza św.
Zasady organizacyjne takie same jak w sobotę. Telebim będzie monitował Mszę św jak w sobotę.
Szczegółowy program uroczystości jubileuszowych jest dołączony do kalendarzy , które otrzymaliśmy.
Księga pamiątkowa będzie wystawiona przy wejściu obok muszli koncertowej.
Do zwiedzanie zostanie udostępniony kościół i muzeum parafialne:
- sobota zaraz po Mszy Św. do godz. 17.00
- niedziela zaraz po Mszy Św. do godz. 17.00
W sobotę i niedzielę obok wystawionej księgi pamiątkowej będzie stoisko gdzie można nabyd okolicznościowo
wydane:
- książka o historii kościoła i tutejszych ziem od zarania dziejów do czasów obecnych,
- album o kościele,
- pamiątkowe pocztówki.

