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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy uczestniczyli w miniony poniedziałek w odpuście parafialnym
św. Brata Alberta. Dziękujemy zwłaszcza paniom, które upiekły na tą okazję ciasta
odpustowe, a ofiary przekazały na budowę kościoła (w kwocie 200 zł.). Przekazały także
600 zł. za wianki na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Bóg zapłać.
2. Dzisiaj kontynuujemy niejako odpust Brata Alberta organizując ku jego Czci nasz
Festyn Parafialny. Dziękujemy za mobilizacje sił w ostatnim tygodniu, gdyż
przygotowań było bardzo dużo, zarówno w przygotowaniu placu – zadaszeń, stołów i
siedzeń, punktów gastronomicznych jak i występów na scenie. Mamy nadzieję, że trud
przygotowań przyniesie dobre owoce i wszyscy będą szczęśliwi. Dziękujemy za
przyniesione fanty na loterię, za upieczone ciasta (można je jeszcze ciągle przynosić) i
prosimy o obecność na festynie razem z waszymi rodzinami i znajomymi już od godz.
12.00. Nie musicie gotować dzisiaj obiadu, gdyż na festynie będzie wystarczająco dużo
jedzenia na obiad i kolację. Program festynu jest wywieszony na plakatach.
Przypominamy, że dzisiaj nie będzie wieczornej mszy św. o godz. 18.00. Trzeba przyjść
wcześniej.
Wiemy, że w tych dniach w wielu miejscach w Lublinie organizuje się różne imprezy,
jest ich nawet bardzo dużo, ale dzisiejszy festyn to nasza własna parafialna uroczystość –
można powiedzieć rodzinna uroczystość, więc spotkajmy się w rodzinnej atmosferze i
niech nikogo z nas nie zabraknie.
3. Teraz smutniejsze ogłoszenie - jutro na Mszy św. o godz. 18.00 chcemy pożegnać
o. Herberta, który został przeniesiony z Lublina do klasztoru w Kalwarii. O. Herbert
związany był głównie z Oazą Dzieci Bożych i Poradnią Psychologiczną, ale nie tylko,
więc starajmy się wszyscy pomodlić w jego intencji i podziękować podczas jutrzejszej
Mszy św. Zapraszamy.
4. Jest nadal do nabycia nasz najnowszy numer gazetki parafialnej – można go sobie
zabierać przy wyjściu z kościoła. Dziękujemy za wasze miłe i pochlebne słowa na temat
tego numeru gazetki.
5. Informujemy też, że w związku z realizacją projektu kanalizacji i reorganizacji placu
przedkościelnego zmuszeni jesteśmy do usunięcia pięciu drzew – na co uzyskaliśmy
pozwolenie władz miasta. Możemy też uspokoić tych, którzy lubią zieleń, że w zamian
zostanie posadzonych aż 86 drzew, czyli będziemy mieć wielokrotnie więcej zieleni niż
dotychczas. Są to szerokie plany, które wymagają odpowiedniej kolejności działań.
6. Niech wam Bóg błogosławi dziś i w całym tygodniu. Niech także błogosławi naszemu
dzisiejszemu spotkaniu na festynie. Pomódlmy się o to wspólnie za przyczyna Matki
Najświętszej – Pod twoja obronę .....

