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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj podczas każdej Mszy św. mamy okazję poznać ruch duchowości małżeńskiej
Equipes Notre-Dame (ekip notr-dam). Usłyszeliśmy świadectwo członków tego ruchu, a
po mszy św. będzie możliwość indywidualnego z nimi spotkania. Dziękujemy im za
dzisiejszą obecność i za świadectwo swojego życia.
2. Jutro bardzo ważny dzień dla naszej parafii. Odpust parafialny św. Brata Alberta.
Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 20.00. Szczególnie zapraszamy na Mszę odpustową o
godz. 18.00. Będzie jej przewodniczył opat klasztoru cysterskiego z Wąchocka o.
Eugeniusz Augustyn. (jeżeli ktoś jeszcze nie widział opata, to będzie miał okazję.
Wąchock bowiem słynie nie tylko z dowcipów, ale także z klasztoru Cystersów).
Podczas dnia odpustowego będzie można – tak jak w tamtym roku – nabyć specjalne
odpustowe „chlebki Brata Alberta” – będzie to specjalny wypiek z najlepszej piekarni.
Natomiast po Mszy o godz. 18.00 dodatkowo będą tradycyjne odpustowe ciasta.
Zapraszamy serdecznie, gdyż jest to dzień odpustu, święto parafialne.
3. Z odpustem Brata Alberta wiąże się także nasz tradycyjny festyn. A zatem już w
niedziele za tydzień Festyn Parafialny. Będzie to 6 z kolei festyn. Czeka nas ostatni
trudny tydzień przygotowań – bo pracy jest naprawdę wiele. Dziękuję tym parafianom,
którzy włączają się do przygotowań. Nie wszyscy mogą sie włączyć w bezpośrednie
prace, ale są 3 rzeczy, w których wszyscy mogą pomóc. Pierwsza, to przynoszenie
fantów na loterię - jest ich jak na razie tragicznie mało, prawie nic. Koniecznie
przynieście to, co macie pięknego, a niepotrzebnego w domu. Innym się przyda. Fanty
trzeba przynieś najpóźniej do środy. A najlepiej wszystko dzisiaj, do zakrystii. Druga
sprawa, w którą mogą sie włączyć wszyscy, a zwłaszcza panie, to upieczenie smacznych
ciast festynowych. Te ciasta cieszą się dużym powodzeniem, więc trzeba ich upiec
więcej iż tamtego roku. Przynieś wystarczy w sobotę wieczór lub w niedzielę rano.
Ufamy, że gospodynie się postarają – jak zawsze. Trzecia zaś sprawa, którą mogą zrobić
wszyscy, to przyjść i zaprosić innych. Zaproszenie to jedna z ważniejszych rzeczy, aby
było nas dużo i trud przygotowań nie poszedł na marne. Przede wszystkim przyjdźcie wy
sami, zaplanujcie sobie przyszłą niedzielę przy klasztorze. Nie musicie gotować w domu
obiadu, bo tutaj będzie wystarczająco jedzenia na obiad i kolację. Będzie tradycyjna
grochówka, żurek z kotła, wypieki z grilla, frytki, pierogi, swojski chleb ze smalcem,
ogórki, a dla dzieci lody, wata cukrowa i jako napój specjalny rarytas „Napój mnicha”,
czyli całkowicie bezalkoholowy podpiwek i kwas chlebowy – zarówno dla dzieci jak i
dorosłych. Program na scenie rozpocznie się uroczyście już o godz. 12.00 (po sumie) i
już wtedy można sobie zostać na pierwszy posiłek i pierwsze atrakcje. Potem msza dla
dzieci o 13.00 i po niej kolejna część festynu, która potrwa aż do godz. 22.00. Nie będę
może wymieniał programu festynu, bo wywieszone są na plakatach na drzwiach
kościoła, w środku i na zewnątrz. Mamy zamiar zawiesić je w ciągu tygodnia na blokach.
Jest także umieszczony w Internecie. Trudno mi wymienić szczegóły, bo program jest
bardzo obszerny, w wielu punktach podobny do poprzednich, ale jest także wiele
punktów nowych. Zaproszone nowe zespoły muzyczne, nowe pomysły.
Trzeba tylko, aby zaprosić na nasz festyn wielu swoich znajomych. Zaproście rodziny,

wujków, ciocie, przyjaciół.
Cel festynu jest dwojaki. Pierwszy i najważniejszy, to nasze spotkanie parafialne, jako
rodziny. Sami o to prosiliście, więc my próbujemy w tym pomóc i zorganizować. Drugi
cel, to uzbieranie funduszy na prace budowlane przy kanalizacji placu kościelnego. Są to
koszty przewyższające nasze możliwości, więc musimy różnymi drogami szukać tych
pieniędzy, a wszelki dochód ze sprzedaży jedzenia na festynie jest właśnie taką cegiełką.
Łączymy więc przyjemne z pożytecznym. Im więcej przyjdzie gości z zewnątrz na nasz
festyn, tym więcej pomogą nam w budowie. A zatem ich zapraszajcie – niech się bawią,
a nam pomogą. Na przygotowanie sceny festynowej udało się nam w tym roku uzyskać
małą dotację z miasta, ale o całą resztę musimy zadbać sobie sami, więc wspomagajmy
się z całych sił. Ważna też informacja, że w czasie festynu nie będzie Mszy św. o godz.
18.00
4. Dzisiaj jeszcze jedna sprawa parafialna – udało się w końcu wydać kolejny numer
gazetki parafialnej. Jeszcze ciepła z drukarni czeka do zabrania przy stoisku z gazetami.
Podsumowaliśmy w niej wydarzenia ostatniego czasu. Z pewnością przyda się wam, jako
pamiątka wydarzeń, które miały miejsce w naszej parafii. Są też wartościowe artykuły i
stałe rubryki. Można sobie zabierać te gazetki za dowolną ofiarą, albo nawet bez – choć
miła nam będzie pewna ofiara, gdyż wydruk kosztował nas dosyć sporo, bo gazetka
wyszła nieco grubsza. Tak czy inaczej zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Tym,
którzy pomagali przy redagowaniu gazetki serdecznie dziękuję – zwłaszcza pani Stefanii,
p. Arturowi i Łukaszowi.
5. W najbliższym tygodniu zapraszamy jeszcze na przedstawienie naszej grupy teatralnej pt
„Mały książę”. Przedstawienie będzie w Piątek i Sobotę po Mszy św. wieczornej, czyli
ok. godz. 18.45, w ogrodzie (wirydarzu) klasztornym. Jest to przedstawienie zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.
6. A zatem podsumujmy, co trzeba zrobić w tym tygodniu (bo jest dużo)
- jutro przyjść na odpust parafialny.
- do środy przynieść fanty na loterię
- do niedzieli rano przynieść ciasta na festyn
- w piątek lub sobotę zobaczyć przedstawienie
- w niedzielę przyjść na festyn i zaprosić znajomych.
Tylko tyle. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi.

