2 sierpnia 2020
OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W sierpniu serdecznie zachęcam do wpisania się w księgę abstynenci.
2. W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele
obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy
w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
4. Chorych i seniorów ks. Bartosz odwiedzi w sobotę. Bardzo proszę o potwierdzenie u ks.
Bartosza gotowości do przyjęcia kapłana. Ks. proboszcz w sierpniu nie odwiedza chorych
i seniorów.
5. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za
grzechy nasze i całego świata. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele od godz.
17.00 a Msza Święta wynagradzająca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
8.00. Zaraz po Eucharystii nabożeństwo pierwszopiątkowe.
6. W piątek w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu będzie można skorzystać
z sakramentu pojednania.
7. Klub „ Dębiecka Piątka” organizuje od 14 do 20 września wyjazd nad morze. Mamy
jeszcze 8 wolnych miejsc.
8. 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..

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego
– dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo
życia.

