24 listopada 2019
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie
urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie
i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego
królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.
2. Dziś po Mszach św. zbieramy ofiary na utrzymanie Seminarium Duchownego
w Poznaniu.
3. Zapraszamy na spotkanie „Klubiku Malucha” w środę o godz. 10:00. Spotkanie
przeznaczone jest dla rodziców, dziadków i opiekunów dzieci, którzy chcą podnieść
swoje kompetencje wychowawcze. W tym tygodniu będziemy gościć panią Jolantę
Prajs, psychologa i psychoterapeutę, która powie jak motywować dziecko.
4. Klubu Seniora „Dębiecka Piątka” spotyka się w czwartek o godz. 10:00.Na spotkaniu
będziemy gościć Panią dr Annę Jędrusek-Golińską z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, która poprowadzi spotkanie „Niezłe ziółka, czyli jak łagodzić różne
dolegliwości”.
5. W czwartek 28 listopada zapraszamy Seniorów na zabawę andrzejkową. Mamy
jeszcze 5 wolnych miejsc, po Mszy Św. można zapisać się i odebrać zaproszenie
w zakrystii. Osoby, które już się zapisały wcześniej mogą również odebrać
zaproszenia w zakrystii.
6. Zapraszam na spotkanie duszpasterstwa mężczyzn w piątek o godz. 20.00.
7. Dzieci zapraszam na spotkane koła misyjnego w sobotę o godz. 10.00. W czasie
spotkanie rozpoczniemy przygotowanie do jasełek misyjnych.
8. Parafialny Zespół Caritas 6 i 7 grudnia w Lidlu będzie prowadził coroczną zbiórkę
żywności dla potrzebujących. Bardzo prosimy o wsparcie przy tej zbiórce. W zakrystii
znajduję się lista z rozpisanymi godzinami, jeśli ktoś mógłby i miałby ochotę pomóc
to serdecznie zachęcamy do wpisywania się na nią.
9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W naszej parafii chcemy od pierwszej
niedzieli Adwentu wystawić księgę abstynencką, w której będzie można złożyć
obietnicę abstynencji. W ramach przygotowania do peregrynacji obrazu
Jasnogórskiego zachęcam do złożenia obietnicy abstynenckiej na cały czas Adwentu.
Naszą abstynencję ofiarujmy jako wynagrodzenie za różnego rodzaju grzechy
zniewalające człowieka.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana
Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.

