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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W ostatnią środę przeżywaliśmy odpust parafialny św. Brata Alberta pod
przewodnictwem ks. abpa Stanisława Budzika, który udzielił także naszej młodzieży
sakramentu bierzmowania. Dziękujemy tym, którzy uczestniczyli w uroczystości, a także
tym, którzy pomagali w różnych przygotowaniach. Br. zakrystianin dziękuje paniom
pomagającym mu przy układaniu kwiatów i sprzątaniu: państwu Olszewskim, Kozioł i
Pocialik, a także paniom: Zofii, Elżbiecie, Henryce, Anecie i Mikołajowi. Dziękujemy
paniom rozprowadzającym odpustowe „chlebki Brata Alberta” – złożone przy tej okazji
wasze ofiary przeznaczone zostały na budowę kościoła.
2. W dniu dzisiejszym żyjemy nadal radością odpustową i z tej okazji organizowany jest
kiermasz ciast odpustowych, na który zapraszają członkowie Legionu Maryi i Kół
Różańcowych, a także wszystkie parafianki i parafianie, którzy upiekli i przynieśli ciasta.
Jak już nieraz doświadczyliśmy, te domowe ciasta są wspaniałe – bo każdy przynosi to, co
umie zrobić najlepiej, więc warto skorzystać. Dziękujemy także cukierni „Renatka” za
ofiarowany spory zasób pysznych rożków lubelskich. Wszystko to można nabyć przed
kościołem i albo zabrać do domu, albo spożyć przy stolikach na placu przedklasztornym –
specjalnie takie stoliki zorganizowaliśmy. Zachęcamy, aby właśnie skorzystać z okazji i
spotkać się z przyjaciółmi czy rodziną przy stoliku, i chwile porozmawiać przy kawie i
ciastku. Kawę czy herbatę, jako dodatek do ciasta, można sobie wziąć całkowicie gratis przy
stoliku na placu, obok parasoli - tam będzie samoobsługa, proszę się nie krępować. Dla
chętnych są także lody (bardzo dobre, bo Grycana, i taniej niż w sklepie). Dziękujemy tym,
którzy pomagają w obsłudze.
3. W najbliższym tygodniu czeka nas kilka wydarzeń, o których ogłoszenie proszą różne
osoby czy instytucje:
4. Osiedlowy Klub Sportowy „Sławin” ogłasza nabór chłopców urodzonych w latach 2008-9
do sekcji piłki nożnej. Zapisy oraz pierwsze zajęcia w najbliższy wtorek i piątek o godz.
18.00 na boisku Zespołu Szkół nr 12. Więcej informacji na plakacie przy wyjściu z kościoła.
5. Od najbliższego piątku do środy będzie można po raz kolejny złożyć makulaturę na cel
budowy studni w krajach misyjnych. Kontener na makulaturę będzie podstawiony w piątek
na początku parkingu przedkościelnego.
6. W sobotę rozpoczyna się kolejny cykl katechez przedmałżeńskich.
7. W następną niedziele natomiast 28 czerwca mieszkańcy ulicy Poligonowej zapraszają na
specjalny Festyn Patriotyczny! Uroczystość ta rozpocznie się o godz. 16:00 Mszą Św. przy
kaplicy na ul. Poligonowej, podczas której będzie miało miejsce uroczyste poświęcenie
dwóch tablic upamiętniających historię i martyrologię Narodu Polskiego. Jedna z tych tablic
będzie kopią pierwotnej tablicy, umieszczonej na kapliczce w roku 1937 (czyli w roku
wystawienia kapliczki), a druga zostanie umieszczona w celu upamiętnienia męczeństwa
Polaków z ostatnich kilkudziesięciu lat. Po mszy świętej, a więc ok. godziny 17:00
organizatorzy zapraszają na festyn przy domu Poligonowa 92. Warunkiem jest wpłacenie
wcześniej małej składki w kwocie 10 zł. Za to organizatorzy przewidują oprócz konsumpcji
także część artystyczną, a przede wszystkim wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Zapraszamy więc najpierw na Mszę przy kaplicy i wmurowanie tablic, a dla chętnych
później zabawa. Bliższe informacje u pana Stanisława Brzozowskiego (Radnego Miasta),
u p. Anny Smaga i Marty Skrzypek.

8. W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w
przyszłym roku w lipcu w Krakowie, nasza parafia musi także włączyć się w to wielkie
dzieło. Bardzo ważni są wolontariusze, którzy wszystko poprowadzą - dotychczas zgłosiło
się do nas 11-tu, cieszymy się z tego, ale potrzeba ich o wiele więcej. Zapraszamy więc
młodych, aby się zgłaszali. To naprawdę piękna sprawa. Zapisy w zakrystii, a kieruje grupą
o. Emanuel. Chcemy również przygotować się duchowo, dlatego od września, w każdy
drugi piątek miesiąca o godz. 20.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji ŚDM. Prosimy
również o indywidualną modlitwę w tej intencji.
9. Za tydzień już ostatnia niedziela czerwca i wakacje. W związku z tym już dzisiaj
przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. o godz. 16:30 – ale zamiast niej
będzie o godz. 20:00, która dotąd okazała się bardzo dobrą godziną w wakacje.
10. Życzymy wszystkim miłego tygodnia i wiele Bożego Błogosławieństwa, o które na koniec
prosimy głównego celebransa Mszy Św.

