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XIX Niedziela zwykła - 9 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu zapraszamy do kościoła na następujące uroczystości:
 w czwartek 13 sierpnia – Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej. Jest to zarazem dzień
patronalny Legionu Maryi oraz kolejny dzień fatimski, dlatego serdecznie
zapraszamy na Mszę św. wieczorną i nabożeństwo fatimskie z procesją. Tym
razem procesja uda się do kaplicy na początku ulicy willowej. Chcemy w ten
sposób uczcić 90-tą rocznice zbudowania tej kaplicy przez mieszkańców
Czechowa Dolnego, jako podziękowanie za odzyskanie wolności i szczęśliwy
powrót z wojny. Na upamiętnienie rocznicy i wyjaśnienia okoliczności powstania
wmurowana została tablica informacyjna, która w czwartek uroczyście
poświęcimy. Po powrocie procesji do kościoła, mieszkańcy Czechowa Dolnego
zapraszają na okolicznościowy poczęstunek na placu przedkościelnym.
Zapraszamy.
 w Sobotę - przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny. Jest to
święto obowiązkowe. Msze św. odprawiane będą jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie
także w ten dzień święcimy płody rolne, zioła i kwiaty. Specjalne wianki uwite
przez nasze parafianki będzie można nabyć przed kościołem, składając przy okazji
ofiarę na budowę kościoła.
2. Dzisiejsza taca zgodnie z zapowiedzią przeznaczona jest dla Kurii Biskupiej, na szkołę
„Biskupiak”.
3. Codziennie kontynuowane są prace przy budowie naszego kościoła. W tym tygodniu
pomimo wielkich upałów udało się przygotować i zalać betonem 2/3 konstrukcji muru
frontonu kościoła. Mamy nadzieje dokończyć ten mur w tym tygodniu. Równocześnie
kontynuowane są prace przy pomieszczeniach obok kościoła. Trudno wyliczać te prace, bo
jest ich bardzo wiele. Bóg zapłać tym parafianom, którzy w różny sposób pomagali w
minionym tygodniu. Nadal prosimy o pomoc. Prosimy także o modlitwy, bo bez łaski Bożej
nic nie możemy uczynić. Prosimy także o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż przez jakiś
czas utrudnione będzie dojście do kościoła.
4. Dziękujemy tym paniom, które opiekują się kwiatami zarówno w kościele jak i przed
kościołem.
5. Na zakończenie, po błogosławieństwie odśpiewamy dzisiaj pieśń „Królu Boże Abrahama”,
prosząc Boga o potrzebny nam deszcz.

