6 października 2019
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie od poniedziałku do
piątku: dla dzieci o godz. 17.00 a dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św.
W sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
2. W poniedziałek będziemy przeżywać wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Tego
dnia zapraszam Różę noszącą imię Matki Bożej Różańcowej na spotkanie przy kawie
o godz. 16.30. Wieczorna Msza św. będzie odprawiona w intencji tej Róży.
3. Zapraszamy na próbę naszej scholii parafialnej we wtorek o godz.19.00.
4. Mamy już terminy lotów do Izraela. Z tego powodu osoby, które się zapisały na naszą
pielgrzymkę oraz osoby chętne na wspólny wyjazd zapraszam na spotkanie
organizacyjne w środę o godz. 19.00.
5. Zapraszam na spotkanie klubiku dla dzieci w środę o godz.10.00. Na spotkaniu będzie
omawiany temat zdrowego odżywiania i podnoszenia odporność.
6. Klub seniora „ Dębiecka Piątka” zaprasza na spotkanie w czwartek o godz. 10.00.
7. Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego zaprasza w czwartek po modlitwie
różańcowej na spotkanie przy kawie.
8. Przypominam, że w piątek przypada 11. dzień miesiąca. Z tego powodu bardzo proszę
o wywieszenie biało – niebieskich flag, które są symbolem naszego oczekiwania na
dzień peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego.
9. Spotkanie wspólnoty małżeńskiej odbędzie się w piątek o godz.18.00.
10.W piątek po Mszy św. wieczornej modlimy się na różańcu do godz. 22.00 . Bardzo
proszę by nasze „Jerycho parafialne” poprowadzili członkowie Wspólnoty Żywego
Różańca.
11.Ks. Bartosz zaprasza młodzież na spotkanie duszpasterskie w piątek o godz. 19.00.
12.S. Anna zaprasza na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz.10.00.
13.W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski.
Tego dnia przeprowadzimy po Mszach św. zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
14.Z okazji Dnia Papieskiego młodzież po Mszach św. będzie rozprowadzać „kremówki
papieskie”.
15.Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie będziemy odprawiać w przyszłą
niedzielę 13 października o godz. 19.00. Procesja fatimska wyruszy z pod kaplicy
i przejdziemy ulicami naszej parafii. Pójdziemy ulicą: Orzechową, Platanową,
Azaliową, Bukową i Łozową. Nasza modlitwa wpisuje się w program naszych
przygotowań do peregrynacji.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.

