19 lipca 2020
SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W sobotę, 25 lipca, czcimy Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących, z tego powodu w przyszłą niedzielę po każdej
Mszy św. będziemy modlić się za kierowców i poświęcimy samochody.
2. Przypominam, że w każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00 adorujemy
w naszym kościele Najświętszy Sakrament i modlimy się o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.
3. Klub „ Dębiecka Piątka” organizuje we wrześniu wyjazd nad morze. Mamy jeszcze 8
wolnych miejsc.
4. 13 września odbędzie się w naszej parafii „Piknik Rodzinny”. Już dziś zapraszamy do
włączenia się w jego współorganizację. Chcemy przygotować wystawę fotograficzną:
„Nasz Dębiec – kiedyś i dziś”. Jeśli mają Państwo zdjęcia sprzed lat i chcieliby się nimi
podzielić to prosimy o przesłanie ich skanów lub przyniesienie ich do nas, a my je
zeskanujemy. Druga zabawa piknikowa to konkurs gwary poznańskiej. Zachęcamy do
napisania tekstu gwarą i zaprezentowania go podczas pikniku. Nasz piknik będzie
dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020..
5. Pragnę poinformować, że od 1 września zostanie wznowiona peregrynacja Obrazu
Jasnogórskiego. W naszej parafii będziemy gościć Ikonę Jasnogórska 20 kwietnia
2021. Z tego powodu od sierpnia dniem, w którym będziemy się modlić na różańcu
i wywieszać emblematy i flagi maryjne będzie każdy 20 dzień miesiąca.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 22 VII – św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych
duchów (Mk 16,9; Łk 8,2), wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących
z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza
zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.
 23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana
Pawła II współpatronką Europy.
 24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego
księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek
i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999
roku.
 25 VII – św. Jakub Apostoł (†44), powołany przez Jezusa razem ze swym bratem
Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów, poniósł śmierć męczeńską ścięty
mieczem na rozkaz Heroda.

 25 VII – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, jeden z Czternastu Wspomożycieli,
czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków,
introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników,
tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

