22 września 2019

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr
doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus,
pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie
wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.
2. Zapraszamy na spotkanie „Klubiku dla dzieci” w środę od godz. 10.00 do godz. 12.00.
W tym tygodniu na spotkaniu zostaną przeprowadzone warsztaty z szycia. Rodzice
oraz opiekunowie będą szyli dla dzieci „ różańce przytulańce”.
3. Osoby, które modlą się za dzieci poczęte lub proszą o dar rodzicielstwa dla siebie lub
kogoś bliskiego zapraszam do wspólnej modlitwy w środę 25 września na Mszę św.
o godz. 18.00. Po Mszy św. odprawimy nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i będziemy się modlić do św. Jana Pawła II. Po nabożeństwie uczcimy
relikwie św. Papieża.
4. Klub „Dębiecka Piątka” zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 10.00.
5. Serdecznie zapraszam osoby należące do grupy Czcicieli Miłosierdzia Bożego na
spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy św.
6. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie młodzieży w piątek o godz. 19.00.
7. Duszpasterstwo mężczyzn zaprasza na spotkanie w piątek o godz. 20.00.
8. Ministrantów i kandydatów do służby liturgicznej zapraszam na spotkanie w sobotę
o godz. 10.00.
9. S. Anna zaprasza dzieci na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz. 10.00.
10.Już dziś informuje, że intencje na I półrocze 2020 roku będę przyjmować od wtorku 1
października.
11.Do końca września zbieramy różańce, które wyślemy do Afryki do O. Godawy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 23 IX – św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony
zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją,
 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i
założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
 28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa,
męczennik.

