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PODZIĘKOWANIE ZA FESTYN z 25 czerwca
1. Z całego serca dziękujemy tym, którzy w minioną niedzielę uczestniczyli w festynie
parafialnym. Był to bardzo piękny i radosny dzień. Dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę.
Dziękujemy tym, którzy natrudzili się podczas przygotowania i pomagali w czasie festynu.
Bóg zapłać wszystkim parafianom za obecność, za upieczone ciasta, za udział w loterii oraz
ochocze korzystanie z wszelkich atrakcji.
Cały dochód z festynu wyniósł 15 120 zł.
2. Jak w każdą I niedzielę miesiąca dziękujemy wszystkim, którzy w minionym miesiącu złożyli
ofiary na budowę kościoła – czy to na tacę, czy przelewem bankowym. Informujemy też, że
ustępujący proboszcz o. Julian przekazał nowemu proboszczowi na budowę kościoła kwotę
60 223 zł. Jest to fundusz budowlany na dalsze prace.
3. W ostatnim czasie uruchomiliśmy tuż przy wyjściu z kościoła specjalne pomieszczenie, które
nazwaliśmy "Bożą Apteką". Ma się w niej znajdować wszystko to, co leczy ludzkiego ducha,
a więc modlitewniki, różańce, prasa katolicka i książki, a także płyty z muzyką religijną
nagrane w naszym klasztornym „Studio Fanfara", które prowadzi o. Julian.
Oprócz zakupu niedzielnych gazet będzie można także bezpłatnie wypożyczać ciekawsze
książki, aby w ten sposób ułatwić i zwiększyć czytelnictwo dobrej książki. Dodatkowo w tym
samym pomieszczeniu będzie urządzany kiermasz ciast parafialnych, które będą piekły na
niedzielę chętne parafianki – do czego wszystkich zachęcamy, tym bardziej, że wszelki
dochód jest przeznaczany na kolejne prace przy budowie kościoła. Będą tam też specjalne
wypieki - np. ciasteczka w kuferkach o nazwie "Chlebusie - dobre jak Brat Albert", które
o. Julian zaprojektował z okazji jubileuszowego roku św. Brata Alberta 2017. Są to kruche
ciasteczka na maśle, zawsze świeżo upieczone przez parafianki. Dodatkowo są także "Boże
Krówki" ze świętymi cytatami, a także „Kozie rożki” – które zdobyły nagrodę za najlepsze
ciastko Lublina, a są wypiekiem naszej parafianki „Renatki”. Na każdą niedzielę będą z
pewnością nowe i świeże wypieki! Zachęcamy aby nabywać lub przynosić.
Dodatkowo ustawiliśmy w „Bożej Aptece” szereg stolików, umożliwiających spożycie tych
smacznych ciast i wypicie kawy w towarzystwie swoich przyjaciół. Nie jest to oczywiście
restauracja, ale po prostu nasza gościnność, by ułatwić wzajemne spotkania i rozmowy.
Pomieszczeniem opiekuje się o. Julian wraz z Legionem Maryi.
Zapraszamy do wejścia po każdej niedzielnej Mszy Św.
4. W kolejne niedziele ogłoszenia będzie przygotowywał nowy proboszcz o. Radomił.
5. Jako dotychczasowy proboszcz z całego serca dziękuję wam wszystkim za wszelkie dobro
okazane mi przez ostatnie lata, za każde życzliwe słowo i pomoc. Dziękowałem szczegółowo
już tydzień temu, a ponieważ pozostaję nadal mieszkać w klasztorze, to z pewnością będziemy
się jeszcze spotykać i współpracować. Szczęść Boże!
o. Julian Śmierciak

