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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Czas Wielkiego Postu zbliża nas do centralnych uroczystości związanych z przeżywaniem
pamiątki Męki Pańskiej i Zmartwychwstania. Za tydzień Niedziela Palmowa i wjazd Pana
Jezusa do Jerozolimy. Prosimy aby wszyscy przynieśli ze sobą palmy. Będzie też możliwość
nabycia palm przed kościołem, co przeprowadzą nasi wolontariusze Światowych Dni
Młodzieży.
2. W dniu jutrzejszym (w poniedziałek) zapraszamy na wieczorną Msze św. wszystkich
czcicieli św. Michała Archanioła. Chcemy bowiem kontynuować i ponawiać naszą modlitwę
oddania się pod opiekę św. Michała, czyniąc to w każdy drugi poniedziałek miesiąca – na
pamiątkę nawiedzenia figury w naszej parafii, co miało miejsce właśnie w poniedziałek.
Zapraszamy szczególnie tych, którzy przyjęli szkaplerz św. Michała, a ci, którzy zakupili
szkaplerz, a nie został im jeszcze nałożony, będą to mogli uczynić jutro. We Mszy św.
będziemy się także modlić o uwolnienie od wszelkiego zła za przyczyną Wodza niebieskich
zastępów Michała Archanioła.
3. W najbliższą sobotę przypada uroczystość św. Józefa.
4. Przy wyjściu z kościoła chętni mogą złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
5. Wedle zapowiedzi w dniu dzisiejszym przyjechała do naszej parafii pewna rodzina z
Bogucina, która w wyniku tragicznego pożaru w grudniu minionego roku, straciła cały
dorobek swojego życia. Po mszach świętych będą prosić o datek na odbudowę spalonych
domów.
6. Jak co roku dbamy też o biednych z naszej parafii organizując dla nich świąteczne paczki.
Ofiary na ten cel będzie można złożyć w następną niedzielę, co poprowadzi Grupa
charytatywna Rady Duszpasterskiej.
7. Katolicka Szkoła Podstawowa Królowej Jadwigi na Czechowie organizuje zapisy i dni
otwarte w następna niedzielę od 10.30 do 14.30. W
Zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach wielkopostnych o 17.30.
- po tej mszy św. zachęcamy do pozostania na nabożeństwie ...........
po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali
po 16.30 – Drogi Krzyżowej
Na zakończenie pomódlmy sie do 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

