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XI Niedziela zwykła – ODPUST św. Brata Alberta - 17 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy nasz parafialny odpust św. Brata Alberta. Suma odpustowa i procesja o
godz. 11.00. Kazania odpustowe głosi przez cały dzień ks. Franciszek Kościelski, który jak
słyszeliśmy, pięknie wyjaśnił hasło przewodnie naszego odpustu, czyli słowa św. Alberta,
iż: ”Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego
każdy może kęs dla siebie ukroić". By jeszcze lepiej zapamiętać te słowa i wcielać je w
życie, po mszach świętych poświęcimy specjalne chlebki św. Alberta, które każdy będzie
mógł nabyć po mszy św. i wziąć do domu. Wszelkie ofiary złożone za chlebki będą
przeznaczone na budowę naszej świątyni pod wezwaniem Brata Alberta. (Dziękujemy
piekarni pana Adamczyka za upieczenie dla nas tych chlebków). Dodatkowo po sumie
odpustowej – żeby było bardziej odpustowo - będzie można nabyć specjalne ciasta, które
upiekły panie z Legionu Maryi i kilka innych parafianek, a także cukiernia Renatka. (Ciasta
odpustowe zawsze smakują najlepiej, dlatego zachęcamy, by przyjść po sumie). Dziękujemy
o. Cyprianowi za dekorację kościoła, przypominająca nam także o przesłaniu Brata Alberta,
by być dobrym jak chleb.
2. W minionym tygodniu zakończyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Dziękujemy tym, którzy
przychodzili codziennie na procesję, a szczególnie ty, którzy brali w niej czynny udział –
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Dziękujemy także paniom z Legionu Maryi, które uwiły
wianki na zakończenie otawy Bożego Ciała, a zebrane przy tej okazji ofiary przekazały na
budowę kościoła.
3. Za tydzień w niedzielę w ramach kazania wystąpi w naszym kościele grupa teatralna z
naszej parafii z przedstawieniem w formie pantomimy. Pod koniec mszy św. i po mszach
św. będziemy mogli z kolei usłyszeć muzyczny występ Tadeusza Skotnickiego z Warszawy,
prezentującego swoją płytę CD z muzyką religijną.
4. W następną niedzielę zapraszamy Radę Duszpasterską Parafii na spotkanie robocze po
mszy św. o godz. 18.00
5. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj o godz. 19.00 na ostatnie przed wakacjami spotkanie,
którego tematem będzie "Trudne sąsiedztwo, czyli o polsko ukraińskich relacjach na
przestrzeni dziejów".
6. Przypominamy, że dzisiaj można zyskać w naszym kościele odpust zupełny – pod
zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej, Komunia Św., odmówienie modlitwy
Ojcze nasz, wierzę w Boga i w intencjach Ojca Świętego.

Wszystkim życzymy obfitych łask od Boga za wstawiennictwem naszego świętego patrona
Br. Alberta.

