Odpust i jarmark św. Bartłomieja w Koninie * 25-26.08.2019
Pierwszy dzień XII Jarmarku św. Bartłomieja w Koninie przypadł dokładnie w dzień
liturgicznego wspomnienia patrona konińskiej fary 24 sierpnia 2019 roku. Przy wspaniałej
pogodzie od samego rana wielu wystawców prezentowało rękodzieło, zbiory, kolekcje
i wyroby. Z okazji 20 lat istnienia koniński portal lm.pl poczęstował jubileuszowym tortem
i zaprosił do zwiedzania siedziby. Brawurowy koncert dała Kapela Podwórkowa "Z Kopyta",
a wieczór urozmaiciły popisy zespołów XIII Festiwalu Sztuki Ludowej Poligrodzianie.
W parafii pw. św. Bartłomieja w Koninie, najstarszej w mieście, odpust św. Bartłomieja
(24.08) przenoszony jest na najbliższą niedzielę. 25 sierpnia 2019 r. uroczystą sumę
odpustową odprawił i homilię głosił ks. Kazimierz Poręba, orionista, dyrektor domu opieki
w Izbicy Kujawskiej. Specjalnie na okazję odpustu w ołtarzu głównym pojawił się obraz św.
Bartłomieja Apostoła, patronującego konińskiej wspólnocie. Parafia wydała informator o
kościele i znanych osobach związanych z parafią. Uroczystość zakończyła się tradycyjną
procesją eucharystyczną wokół kościoła i błogosławieństwem.
XII Jarmark św. Bartłomieja w Koninie upłynął pod hasłem "Konin Zofii Urbanowskiej".
W oba dni jarmarku odbyły się trzy spacery po Starówce śladami pisarki z przewodnikami
TPK i PTTK. Na stoisku Centrum Informacji Turystycznej można było uzyskać informacje o
mieście i regionie, wystartować na spacery i rozegrać grę rodzinną "Konin Zofii Urbanowskiej".
Rozwiązaniem gry rodzinnej było zdanie z powieści Zofii Urbanowskiej „Znakomitość”,
wydanej przez Firmę Księgarską MAWI, Konin, 2019. Pięknie prezentowały się zabytkowe
samochody, prawie tak stare, jak za czasów naszej pisarki. Było pięknie!
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