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Zachęcamy do zapoznania się z propozycją
świętowania Odpustu Parafialnego umieszczoną w
niniejszym Liście. Mamy nadzieję, że możemy
liczyć na udział Parafian i Gości we wspólnym radowaniu się z okazji

BADŹMY
RAZEM

Dnia Patronki naszej parafii św. Urszuli Ledóchowskiej. Uroczysta
Msza św. odpustowa zostanie odprawiona w niedzielę 29 maja o g. 13.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Sobotni Festyn jest okazją do spotkania, wspólnej zabawy,
radości, śmiechu, rozmowy, bycia razem, ciekawych przeżyć. To
Święto całej naszej wspólnoty parafialnej. Każdy może w nim
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uczestniczyć i każdy jest zaproszony. Każdy
może swoją obecnością wnieść coś dobrego do
wspólnego radosnego świętowania Odpustu.
Wyrazem

naszego

zaangażowania

w

tę

uroczystość niech będzie zagadnięcie sąsiadki
czy sąsiada i życzliwe zapytanie czy wybiera się na festyn. To
będzie okazja do podjęcia z drugim człowiekiem tematu z życia
naszej parafii oraz wzajemnego zachęcenia do udziału w wydarzeniu,
które może przyczynić się do budowania prawdziwej wspólnoty
mieszkańców naszego osiedla.
Podczas festynu, przy losowaniu nagrody głównej w Loterii, wspólną
modlitwą obejmiemy tych, którzy nas tu zaprosili, a przez to działali na rzecz
tworzenia wspólnoty parafialnej.

ZAPRASZAMY
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Rozmowa zbliŜa

Świadectwa
ChociaŜ jestem juŜ babcią jednak corocznie biorę udział
w przygotowaniach do festynu parafialnego. Nie jest
to takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Związane z tym
obowiązki zajmują dość duŜo czasu, ale jestem
przekonana, Ŝe warto się trochę poświęcić. Nie robię tego
tylko dla siebie. W taki teŜ sposób uczę moje wnuki. MoŜe
za kilka, bądź kilkanaście lat one takŜe będą pomagać
innym. Bardzo bym sobie tego Ŝyczyła. Będzie co Bóg da!
Jednak swoim przykładem próbuję przekonać je,
Ŝe kaŜda chwila, którą poświęcam innym, nie jest
stracona.
(imię znane redakcji Listu)

Festyn Parafialny to dla mnie z jednej strony rozrywka, a
z drugiej poczucie wspólnoty, a nawet integracji w
naszym osiedlowym środowisku. Fajnie, Ŝe w naszej
parafii jest coroczny festyn. Zwykle nie jest on duŜy, ale w
weekendowe popołudnie moŜna miło spędzić czas.
Zawsze spotykam kogoś z kim mogę porozmawiać.
Dobrze, Ŝe chociaŜ na takiej plenerowej imprezie moŜna ze znajomymi,
czy sąsiadami wypić kawę, czy coś przekąsić. W inne dni tylko praca,
zakupy, działka itd. KaŜdemu naleŜy się trochę odpoczynku. Wspaniale,
Ŝe są ludzie, którzy chcą i potrafią zorganizować tę zabawę w taki
sposób, by zawsze coś się na scenie działo. Jednego tylko Ŝałuję, Ŝe
jakoś nie mam odwagi wystartować w konkursie wiedzy religijnej.
Szkoda, Ŝe do tego turnieju zgłaszają się tylko dzieci...
Marian
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parafii św. Urszuli Ledóchowskiej
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w godzinach 1500 -2000

Przez cały czas trwania imprezy:
loteria fantowa,
a takŜe losowanie nagrody głównej,
zawody sportowe z upominkami dla zwycięzców;
konkursy i quizy wiedzy religijnej z nagrodami;

w ystępy artystyczne na scenie;
dzięki straŜy poŜarnej moŜna będzie obejrzeć okolicę z lotu
ptaka, a dzięki straŜy miejskiej radiowóz,
będą także konie i zjeżdżalnia dla dzieci,

smakowite jedzonko:
kiełbaska z grilla, domowe pyszne ciasto,
kawka, herbatka, wata cukrowa i pop corn
równieŜ moŜna będzie nabyć
monetę jubileuszową
Cały dochód przeznaczony jest na fundusz budowy
naszego kościoła św. Urszuli

