20 października 2019
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie
wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie
sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie
trud gotowości na spotkanie z Panem.
2. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział naszej „Procesji
Fatimskiej”.
3. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający
w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny.
4. 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.
5. W poniedziałek o godz. 8.30 wyjeżdżamy na wycieczkę do Gniezna. Mamy jeszcze
kilka wolnych miejsc.
6. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Po Mszach św.
o godz. 08.00 i wieczorem po różańcu odmówimy litanie i uczcimy relikwie św.
Jana Pawła II.
.
7. Zapraszamy dzieci na spotkanie „Klubiku malucha” wyjątkowo we wtorek o godz.
10.00. W czasie spotkania będą prowadzone warsztaty z alpakami. Alpaka to
południowoamerykański,
trawożerny
ssak
parzystokopytny
z
rodziny
wielbłądowatych. Zwierzę udomowione, przypomina nieco lamę, ale jest od niej
mniejsza i z budowy ciała bardziej podobna do owcy. Do udziału w warsztatach
należy się zapisać po Mszy śa. ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
8. Klub seniora „Dębiecka Piątka” zaprasza w czwartek o godz.10.00 na spotkanie
z panem Bogdanem Chołdrychem, który będzie grać na akordeonie romantyczne
piosenki i ballady - rosyjskie romanse- czardasze, tanga, walce .
9. Zapraszam mężczyzn na spotkanie duszpasterstwa mężczyzn w piątek o godz. 20.00.
10.Uwaga dzieci – już dziś informuję, że w czwartek 31 października w naszej parafii
odbędzie się „Bal Wszystkich Świętych”. Bardzo proszę by dzieci, które chcą wziąć
udział w tym wydarzeniu przygotowały sobie stroje świętych lub błogosławionych.
11.Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy
o zabranie kart wypominkowych.
12.W najbliższą środę o godz. 16.00 nasza parafia będzie przeżywać kolejny ważny etap
budowy kościoła. Tego dnia zakończymy budowanie stanu surowego, który
popularnie określa się „Wiecha”.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych
czasów.

