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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu jutrzejszym, w poniedziałek przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Marii
Panny. Jest to święto obowiązkowe, dlatego Msze św. będą jak w każdą niedzielę.
Tradycyjnie także w ten dzień poświęcimy płody rolne, zioła i kwiaty. Specjalne bukiety
ziół przygotowane przez nasze parafianki będzie można nabyć przed kościołem,
składając przy tej okazji ofiarę na budowę kościoła.
2. Dzisiejsza taca zgodnie z zapowiedzią przeznaczona jest dla Kurii Biskupiej, na szkołę
„Biskupiak”.
3. Planowana wrześniowa pielgrzymka do Częstochowy ma już komplet uczestników,
jednak prosimy, aby wszyscy, którzy się zgłosili, a nie wpłacili jeszcze wyznaczonej
kwoty, zrobili to jak najszybciej, by można było dokonać ubezpieczenia i rezerwacji.
Gdyby natomiast ktoś zrezygnował, niech zgłosi to jak najszybciej, aby mogli pojechać
inni chętni.
4. W naszym kościele pojawiły się pod krzesłami nieco dziwne elementy, które zapewne
zauważyliście, a które mogą dziwić. Wyjaśniamy zatem, że są to tzw. panele
akustyczne, które mają za zadanie tłumić dźwięk i zmniejszyć nieco nadmiar pogłosu w
kościele, aby w ten sposób coraz łatwiej można było zrozumieć to, co się w kościele
mówi. Wiemy bowiem, że mamy z tym jeszcze problem, bo dźwięku i hałasu w kościele
jest za dużo, i nie jest to problem nagłośnienia, ale są to naturalne zjawiska fizyczne,
które występują szczególnie w nowych kościołach (jak nasz), które nie mają jeszcze
bogatego wyposażenia w ławki, rzeźby i ołtarze (jak w starych barokowych kościołach,
które znakomicie tłumią i rozprowadzają dźwięk), dlatego musimy w naszym kościele w
inny sposób to wyregulować. W tym celu takich i innych paneli akustycznych postaramy
się wykonać jeszcze więcej, także na balkonach i mamy nadzieję, że stopniowo sytuacja
będzie się poprawiać. Nie od razu, bo wymaga to jeszcze wiele pracy i różnych obliczeń,
ale będziemy się starać. Robimy też wszystko własnoręcznie, aby ominąć nadmierne
koszty. Dziękujemy zatem tym, którzy okazują pomoc.
5. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia, a tym którzy wyjeżdżają
na wakacje i urlopy szczęśliwego wypoczynku. Na zakończenie polećmy się wszyscy
opiece św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

