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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Na początku ogłoszeń pragnę podziękować Bogu i wam kochani za szczęśliwie przeżyty
w minioną niedzielę FESTYN PARAFIALNY. Wprawdzie na początku mocno
przestraszył nas deszcz, ale później było już coraz lepiej i skończyło się wspaniałą
pogodą i atmosferą, aż szkoda było festyn kończyć. Najbardziej cieszy nas fakt, o którym
mi opowiedziano, że kiedy w nocy puszczaliśmy lampiony do nieba, dziękując Bogu za
cały dzień, to podobno wiele ludzi towarzyszyło nam stojąc na balkonach, nawet na
odległych blokach, i razem z nami się modliło – a zatem osiągnęliśmy cel, bo
połączyliśmy się razem i zjednoczyliśmy się w modlitwie. Bóg zapłać zatem wszystkim,
którzy przyszli na festyn – wprawdzie na początku wielu się przestraszyło pogody i
frekwencja była słaba, ale potem było coraz lepiej. Mamy nadzieję, że wszyscy są
zadowoleni. Chcę natomiast serdecznie podziękować tym, którzy ofiarnie zaangażowali
się w przygotowanie festynu – zarówno członkom Rady Parafialnej jak i innym grupom i
osobom. Było naprawdę dużo pracy, zarówno przed festynem, jak i podczas festynu –
czy to prace na placu festynowym – zadaszenia, stodoły, ławki, czy punkty
gastronomiczne, czy występy na scenie. Jest wiele osób, którym należałoby imiennie
podziękować, ale nie wszyscy tego chcą, więc może nie będę wymieniał szczegółowo,
ale myślę, że i tak wszyscy widzieli, kto pracował przy jakim stanowisku na festynie czy to przy loterii, czy kuchni polowej, czy przy stoisku z kiełbaskami, pierogami,
chlebem, smalcem, ciastach, napojach, frytkach, lodach, przy malowaniu twarzy,
dekorowaniu fryzur, czy wreszcie tych, którzy zaangażowali się w występy na scenie.
Wszystkim z serca dziękujemy, bo napracowali się dużo, a ja obiecuję, że każdy z nich
dostanie w nagrodę pamiątkową statuetkę z festynu. Tradycyjnie też zapraszam tych
właśnie, którzy pomagali w organizacji festynu, na specjalne spotkanie pofestynowe w
najbliższy wtorek o godz. 19.00 (na tym spotkaniu podsumujemy sobie festyn i
przedyskutujemy różne szczegóły). Dziękuję także ojcom z klasztoru za zaangażowanie
się na różnych polach przygotowań i prowadzenia festynu. Gratuluję tym, którzy zdobyli
różne nagrody festynowe – mam nadzieję, że będą to miłe dla nich pamiątki. Szczególne
podziękowania dla dużej grupy spośród was, którzy przynieśliście fanty na Loterię oraz
słodkie wypieki. Było tego rzeczywiście dużo – chyba rekordowo dużo - wszystko
smaczne, stąd cieszyło się powodzeniem. Oprócz ciast także wiele innych potraw było
sponsorowanych, jak choćby kiełbaski, pierogi, chleb i wielkie torty. Dziękujemy także
cukierni Mars i Renatka, za spore ilości cukierków i ciast. W tym roku pomogło nam –
po raz pierwszy - miasto Lublin, głównie w opłatach kosztów sceny i występów, dzięki
czemu wszystko, co uzyskaliśmy ze sprzedaży posiłków zostało na budowę kościoła, a
konkretnie na rozpoczynane już w najbliższym miesiącu kosztowne prace kanalizacji
placu przed kościołem. Najważniejszym jednak celem festynu była integracja parafian,
co mamy nadzieję przyniosło dobry skutek i jesteście zadowoleni. Być może uda nam się
zrobić pamiątkową relację foto-video z tego festynu. Fotografie już są na naszej stronie
internetowej – zapraszamy do oglądania, a video zrobimy wkrótce – mamy jednak
pewien problem, gdyż brakuje nam nagrań video z początku festynu – z rozpoczęcia i
występu pingwinów. Jeżeli ktoś z was nagrywał może na komórkę lub kamerę właśnie te
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początkowe sceny, to bardzo prosimy o informację i użyczenie nam tego nagrania –
bardzo nam sie przyda.
A teraz ogłoszenia na najbliższy tydzień. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i
sobota miesiąca – zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach oraz spowiedzi świętej.
W środę uroczystości maryjne w katedrze o godz. 19.00. Zachęcamy do osobistego
uczestnictwa lub poprzez transmisje w TV Trwam.
Od najbliższej niedzieli – ponieważ rozpoczyna sie czas wakacyjny – dodatkowa Msza
św. o godz. 20.00.
Zachęcamy do zabierania sobie naszej najnowszej gazetki parafialnej – jeżeli ktoś
jeszcze nie ma. Można także zabrać gazetkę dla swoich znajomych z innej parafii.
Na koniec ogłoszenie, w którym wspomoże mnie pan Mariusz ....
Otóż dzisiaj będzie okazja oglądnięcia w naszej parafii specjalnego filmu pt.
”The Human Experience”. Film ten powstał w Stanach Zjednoczonych, nakręcony
przez katolicką wytwórnię filmową w Nowym Jorku (Brooklinie) i otrzymał już 30
nagród na całym świecie. Dzisiaj ten film zostanie wyświetlony w Lublinie w 2
parafiach: w parafii św. Rodziny i w naszej parafii o godz. 19.00. Jest to bardzo
wartościowy film – ale o czym opowiada, to już niech powie sam pan Mariusz, który jest
przedstawicielem producentów tego filmu na Polskę, mówi po polsku więc dokładnie
wyjaśni jaki jest cel tego filmu i wogóle cel istnienia takiej wytwórni filmowej w Stanach
Zjednoczonych – a może także w Polsce.
Niech wam Bóg błogosławi dziś i w całym tygodniu.

