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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Miniony tydzień był „Tygodniem Miłosierdzia” – dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na
Caritas.
2. Dzisiaj o godz. 19.00 o. Anicet zaprasza na kolejne spotkanie w „Kuźni wiary”, gdzie
dyskutowany będzie temat zmartwychwstania Chrystusa. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
3. W dniu jutrzejszym (jak w każdy drugi poniedziałek miesiąca) zapraszamy wszystkich
czcicieli św. Michała Archanioła na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo,
podczas którego chcemy kontynuować i ponawiać naszą modlitwę oddania się pod opiekę
św. Michała Archanioła, co rozpoczęliśmy podczas tegorocznych rekolekcji.
4. W najbliższy piątek, 15 kwietnia, o godz. 2000 zostanie odprawiona kolejna Msza św. w
intencji Światowych Dni Młodzieży. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich
parafian, a szczególnie wolontariuszy i te rodziny, które zdeklarowały się przyjąć do swoich
domów młodzież z różnych krajów. Prosimy też, aby zgłaszali się nowi wolontariusze, gdyż
czas jest już bardzo bliski.

5. Przypominamy o planowanej pielgrzymce do Ziemi Świętej w dniach 2 do 9 września.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
6. W tym roku przypada 25-lecie powstania naszej parafii. Z tej okazji planowane jest
wydanie pamiątkowego albumu. Jeżeli koś z parafian mógłby włączyć się w prace z tym
związane prosimy o kontakt do o. Oktawiana. Jeżeli ktoś posiada interesujące fotografie,
które mogłyby być umieszczone w tym albumie, prosimy o ich udostępnienie.
7. W jubileuszowym roku pragniemy także, aby dokonać uroczystego poświęcenia naszego
kościoła. Uroczystość planowana jest na 19 czerwca, czyli już za 2 miesiące. Pragniemy do
tego czasu wykonać możliwie jak najwięcej prac budowlanych. Na zewnątrz kościoła
rozpoczęliśmy ocieplenie i tynkowanie ścian. Mamy także nadzieje dokończyć białą
elewację frontonu kościoła. Trwają liczne prace wyposażenia wewnątrz kościoła: m.in.
wykonanie ozdobnych żyrandoli, stacji Drogi Krzyżowej, zwieńczenia kolumn oraz
Tabernakulum. Są to bardzo liczne i kosztowne prace. Jeżeli ktoś może, to prosimy o
wsparcie. W przypadku budowy tabernakulum, które w dużej mierze musi być wyzłocone,
można pomóc także poprzez ofiarowanie złotych pierścionków, sygnetów lub innych
przedmiotów. Jeżeli ktoś chciałby w ten sposób mieć swój udział w tworzeniu tabernakulum
to może przynieść te przedmioty do klasztoru, a my przekażemy złotnikowi.
8. Dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu pomagali przy budowie kościoła i o taką
pomoc nadal codziennie prosimy. Można pomóc szczególnie na placu przedkościelnym.
9. Dziękujemy państwu Pietrzela za podarowanie pianina do sali konferencyjnej klasztoru i
tym parafianom, którzy pomogli je przetransportować.
10. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Na koniec oddajmy się
wspólnie pod ochronę 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.

