4 października 2020
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od poniedziałku do piątku Czciciele Miłosierdzia Bożego zapraszają na godz. 15.00 do
naszej kaplicy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i jedną dziesiątkę różańca.
2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiamy od poniedziałku do piątku
po wieczornej Mszy św. w sobotę i niedzielę o godz. 17.30. Dzieci zapraszam na
nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
3. Dzieci, które przychodzą na różaniec bardzo proszę by wykonały dowolną techniką
różaniec, który przyniosą do kościoła i zostawią przed obrazem Matki Bożej.
4. Ks. Bartosz zaprasza w poniedziałek po wieczornej Mszy św. na krąg biblijny.
5. Spotkanie przed bierzmowaniem odbędzie się we wtorek i czwartek o godz. 19.00.
6. Klub seniora „ Dębiecka Piątka” spotyka się w czwartek o godz. 10.00.
7. W środę 7 października przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej. Tego dnia na wieczorną Msze św. zapraszam osoby należące do róży
różańcowej noszącej imię Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
8. Rodziców dzieci przystępujących do I Komunii św. zapraszam na zebranie
organizacyjne w środę o godz. 19.00.
9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz.11.00 poświęcimy różańce.
10. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską Świętą –
Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla
całego świata. Tego dnia uczcimy relikwie św. Siostry, które otrzymaliśmy od sióstr
z Łagiewnik
11. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski,
który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz
ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami
wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez
Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905- 1938), znana na całym świecie polska zakonnica ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka nazywana „sekretarką Bożego
miłosierdzia”.

