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Odpust św. Brata Alberta –

Niedziela 18 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela kończy nasze 3-dniowe obchody odpustowe ku czci św. Alberta.
Przypominamy, że z racji odpustu można zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi
warunkami. Jak zwykle hasłem przewodnim naszych odpustów są słowa św. Alberta –
iż: ”Powinno się być dobrym jak chleb dla innych". By dobrze zapamiętać te słowa,
tradycyjnie po każdej Mszy św. poświęcamy chlebki Brata Alberta, które każdy będzie
mógł zabrać do domu (i spożyć w gronie rodzinnym). Kosze z chlebkami po
poświęceniu zostaną wyniesione do przedsionka kościoła.
2. W dniu dzisiejszym serdecznie was zapraszamy na jeszcze jeden punkt naszych
uroczystości, którym będzie uroczysty koncert ku czci św. Alberta, po Mszy św.
wieczornej o godz. 19.00. Wystąpi aż 7 połączonych chórów (prawie 150 osób) z tzw.
Akademii chóralnej „Śpiewająca Polska”, którzy wykonają kompozycje Piotra Selima
(z Lubelskiej Federacji Bardów). Koncert zatytułowany jest „Artyści-Artyście” – czyli
hołd złożony wielkiemu artyście Bratu Albertowi. Serdecznie zapraszamy na wieczór.
3. Choć kończy się odpust parafialny, to nie kończą się obchody Roku św. Alberta. Już za
tydzień 25 czerwca zapraszamy na kolejny Festyn Parafialny. Tradycyjnie nie trzeba
będzie już gotować obiadu w domu, bo dużo smacznych potraw będzie można spożyć
na festynie już od godz. 12.00. Natomiast program artystyczny na scenie rozpocznie się
o godz. 14.00 i potrwa do 22.00. Będzie zaproszonych wiele zespołów, a wśród nich
znany z dawnych lat zespół Trzy Korony. Będzie też jak zawsze mnóstwo imprez
towarzyszących wokół sceny. Bliższy program opublikujemy za kilka dni na naszej
stronie internetowej i wywieszone zostaną plakaty. Was zaś już dzisiaj prosimy, aby
zarezerwować sobie wolny dzień i zaprosić znajomych. Prosimy też, aby tradycyjnie
włączyć się w przygotowanie festynu poprzez upieczenie smacznych ciast oraz
przyniesienie fantów na loterię. Fanty można składać w klasztornym korytarzu.
4. Radę Duszpasterską Parafii zapraszamy na spotkanie robocze we wtorek o godz. 19.00.
5. Trwa Oktawa Bożego Ciała, dlatego zapraszamy codziennie na procesję eucharystyczną
o godz. 17.30. W czwartek zakończenie Oktawy i tradycyjne poświęcenie wianków.
6. W dniu jutrzejszym przypada także ważny dzień, gdyż jest to 1 rocznica poświęcenia
naszego kościoła. Było to 19 czerwca, rok temu. Zapraszamy na wieczorną Mszę św.
7. W piątek natomiast przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji
uroczystości nie obowiązuje post.
8. Przy wyjściu z kościoła, po prawej stronie uruchomiliśmy mały kiosk z
dewocjonaliami, ale nie chcemy, aby był to typowy kiosk, dlatego nazwaliśmy go
„Boża Apteka”, gdyż będą w nim tylko te rzeczy, które leczą ludzkiego ducha, a więc
modlitewniki, różańce, dobre książki, muzyka i gazety niedzielne. W tych dniach
będzie także można nabyć różne pamiątki, które zostały specjalnie wyprodukowane na
Rok św. Alberta. Można wejść i zobaczyć. W przyszłości będzie to też cukierenka na
kiermasze ciast itp.
9. Życzymy zatem miłej niedzieli i zapraszamy na wieczór.

