13 października 2019
DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Po Mszach św. zbieramy ofiary na
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
2. Po Mszach św. młodzież rozprowadza „kremówki papieskie”.
3. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy udekorowali 11 października swoje domy
flagami maryjnymi.
4. Dziś przeżywamy ostatni w tym roku „dzień fatimski”. Wieczorem zgromadzimy się
o godz. 19.00 w naszej kaplicy by wspólnie odmówić modlitwę różańcową a następnie
wyruszymy w procesji ulicami naszej parafii z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
W czasie procesji będziemy się modlić o silną wiarę dla wszystkich naszych parafian.
Bardzo proszę by na procesję przynieść świecę lub lampiony. Z powodu nabożeństwa
fatimskiego nie będzie dziś różańca o godz. 17.30.
5. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie Kręgu biblijnego w poniedziałek o godz. 19.00.
6. Serdeczną myślą i modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpnie z powodu utraty
dziecka poczętego. Dzień Dziecka Utraconego odbędzie się we wtorek 15
października. Nasz wieczorny różaniec chcemy ofiarować w intencji rodziców tych
dzieci. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Tego dnia zapalimy przed
ołtarzem białe znicze, które będą symboliczne przypominać nam utracone dzieci.
7. Radę duszpasterska zapraszam na spotkanie w czwartek o godz. 19.00.
8. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania zapraszam na spotkanie w czwartek
o godz. 18.30.
9. 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.
10.Zapraszam rodziców i opiekunów do udziału w zajęciach „Klubiku malucha” w środę
od godz. 10.00 do godz. 12.00. W tym tygodniu będziemy gościć panią psycholog
Jolantę Prais, która poprowadzi wykład pt. Jak budować poczucie wartości u dziecka”.
11.Klub seniora „ Dębiecka Piątka” organizuje wyjazd do Gniezna 21 października.
Wyruszamy z pod kaplicy o godz. 08.30. Koszt wyjazdu 30 zł. Chętni mogą
zapisywać się w zakrystii.
12.S. Anna zaprasza dzieci na spotkanie koła misyjnego w sobotę o godz.10.00.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów
karmelitańskich,
 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego
księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,
 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup
Antiochii, pisarz, męczennik,
 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich,
patron lekarzy i malarzy.

