20 września 2020
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. 12 września odbył się w naszej parafii „Piknik rodzinny”. Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim organizatorom oraz osobom, które czuwały nad jego przebiegiem.
2. Dziś przypada 20. dzień miesiąca z tego powodu w ramach naszych przygotowań do
peregrynacji obrazu jasnogórskiego zapraszam na modlitwę różańcową dziś po
wieczornej Mszy św. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00
3. Dziś po każdej Mszy św. zbieramy ofiary na Wydział Teologiczny i KUL.
4. Ks. Bartosz zaprasza na spotkanie kręgu biblijnego w poniedziałek po wieczornej
Mszy św.
5. Zapraszamy na spotkanie duszpasterstwa młodzieży w czwartek o 19.00.
6. Osoby przygotowujące się do bierzmowania zapraszam na spotkanie w najbliższy
piątek : o godz. 18.00 na Msze św. a po niej na spotkanie organizacyjne.
7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 grupa dzieci z naszej parafii przystąpi
do I Komunii św. z tego powodu bardzo proszę by osoby, które uczestniczą w tej
Mszy ten jeden raz postarały się przyjść na inną godzinę.
8. Spowiedź dzieci przed I Komunią św. odbędzie się w sobotę o godz. 9.00.
9. Ks. Bartosz zaprasza kandydatów i ministrantówa. na spotkanie w sobotę o godz.
10.00
10. Dzieci zapraszam na spotkanie „Koła misyjnego” w sobotę o godz. 10.00.
11. Parafialny Zespół Caritas w dniach 25 i 26 września będzie prowadził zbiórkę
żywności w sklepie Lidl. Bardzo prosimy o pomoc w przeprowadzeniu tego dzieła.
12. Klub Seniora "Dębiecka Piątka" zaprasza w czwartek na wspólne wyjście do Bramy
Poznania. Spotykamy się na przystanku autobusowym o godzinie 9:10. W planie
zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania oraz spacer po Ostrowie Tumskim. Bardzo
prosimy o zapisywanie się na listę. Mamy 31 wolnych miejsc. Zwiedzanie jest
bezpłatne.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 21 IX – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista (†około 60), Pan Jezus dokonał w nim cudu
nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.
 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki
czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

