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Parafia
'Dominik nad Dolinką'
Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów Jarmarku bardzo
dziękujemy wszystkim, bez których pomocy
i udziału nie odbyłby się ósmy już Jarmark
Św. Dominika. Zebrane w trakcie Jarmarku
fundusze przeznaczymy jak zawsze na
działalność charytatywną, społeczną i
duszpasterską naszego klasztoru.
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W tym roku, już po raz ósmy, nasz klasztor zorganizujował Jarmark św. Dominika. Festyn
odbył się od soboty 2 czerwca od godziny 19:00 do niedzieli 3 czerwca do godziny 19:00 na
dziedzińcu naszego klasztoru.
Jarmark św. Dominika cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem
warszawiaków. W programie znalazły się przedstawienia teatralne, koncerty, loteria fantowa,
zabawy i konkursy dla dzieci, giełda staroci oraz liczne atrakcje kulinarne (bigos ojca Jana,
domowe ciasta) - wszystko przygotowane przez dzieci, młodzież i dorosłych działających przy
naszym klasztorze. Liczny udział warszawiaków w naszym Jarmarku jest potwierdzeniem
jego niepowtarzalnego charakteru - wspólnej pracy i wspólnej zabawy z myślą o innych
ludziach w potrzebie.
Jarmark jest bowiem także okazją do zbiórki funduszy na działalność społeczną i
wychowawczą klasztoru, a w szczególności na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dla
dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Cały dochód z festynu jest przeznaczany na te cele.
W tym roku głównymi atrakcjami Jarmarku były:
Koncerty - Jarmark rozpoczšł się mszą świętą i koncertem Antoniny
Krzysztoń, następnego dnia, w niedzielę, cały dzień na scenie
występowały różne grupy i zespoły (taniec irlandzki, teatr lalkowy,
muzyka flamenco i gospel i wiele innych).
Loteria - Jak co roku loteria była jedną z głównych atrakcji. Dzieje się
tak z dwóch powodów. Po pierwsze, główną nagrodą loterii jest pobyt w
Rzymie dla dwóch osób a inne nagrody główne to zaproszenia do
najlepszych warszawskich restauracji, teatrów, kin i wiele innych. Po
drugie, na loterii jest 3000 losów, z których każdy wygrywa.
Wenta - To już tradycyjna wyprzedaż ubrań, sprzętu elektronicznego,
sportowego, zabawek i wielu innych rzeczy. Wenta istnieje dzięki
ofiarności ludzi, którzy ofiarowują swoje rzeczy dla innych.
Ogród zabaw - Nasz klasztor dysponuje olbrzymim ogrodem, w którym
co roku na Jarmarku królują dzieci. Ogród zamienia się w wielki plac
zabaw, którym kierują doświadczeni animatorzy z duszpasterstwa dzieci
działającego przy naszym klasztorze.
Stoiska grup i duszpasterstw - W centrum Jarmarku napotkamy
przeróżne atrakcje, których nie sposób tu opisać. Każda grupa, każde
duszpasterstwo związane z naszym klasztorem przygotowują coś
specjalnego dla gości Jarmarku.
Jarmark św. Dominika w tym roku odbywał się bezpośrednio po Dniu Dziecka, dlatego
przygotowaliśmy wiele niespodzianek dla Maluchów. W naszym kościele o 11:00 odprawiana
jest msza święta szczególnie dla dzieci a po niej Jarmark na parę godzin zamienił się w Wielki
Plac Atrakcji i Zabaw.

Program Jarmarku Św. Dominika
Klasztor oo. Dominikanów na Służewie, ul. Dominikańska 2
2-3 czerwca 2007 r.

Sobota 2 czerwca
19:30

Msza święta rozpoczynająca Jarmark

Artykuły
- Jarmark 2007
- Kod da Vinci
- Pielgrzymka Białoruś 2005
- Kolęda 2005
- Jarmark 2005
- Spowiedź: grzechy czy
problemy?

- Z Kroniki '53
- Świeccy szafarze
- Z Kroniki '44
- Wakacje
- Św. Dominik
- Orędzie Miłosierdzia
Kontakt z Proboszczem:
proboszcz-sluzew
dominikanie.pl
Kontakt ws. strony www:
www-sluzew

dominikanie.pl
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20:15

Koncert Antoniny Krzysztoń

po koncercie

Sweet Team (taniec z ogniem)

Niedziela 3 czerwca
9:30 - 10:15

Kapela z Chmielnej

10:15 - 10:30

Piosenki dziecięce (w wykonaniu Eweliny Muras)

10:30 - 11:00

Dom Tańca

11:00 - 12:00

Contra Tiempo (flamenco)

12:00 - 12:30

Aggeloi (Siostry Zmartwychwstanki)

12:40 - 13:10

Teatr Wertep (lalkowy teatr dla dzieci)

13:10 - 13:40

Taniec Współczesny (kurs tańca dla dzieci)

13:40 - 14:10

Julia Sobieska

14:15 - 14:50

Taniec Irlandzki

14:50 - 15:25

Duszpasterstwo REJS

15:25 - 16:00

Mini-recital piosenki artystycznej: śpiew - Justyna Rymszewicz,
Małgorzata Janek, Gitara - Marcin Piekutowski

16:05 - 16:15

"Rap sen" Sonic Dance

16:20 - 17:00

śpiew gregoriański

17:00 - 17:30

Losowanie nagród - część I

17:30 - 18:10

Taiko z Hamamatsu

18:40 - 19:45

Gospel

19:45 - 20:05

Losowanie nagród - część II

20:05 - 20:10

Zakończenie Jarmarku

20:15 - 21:25

Uroczysta Msza święta kończąca Jarmark: abp. Kazimierz Nycz

Do góry ^
27/Jul/2007

