15 listopada 2020
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień
Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym
listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie
Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Może i w naszym sąsiedztwie,
okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę
i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np.
Caritas, aby pomagać innym.
2. Zachęcam do nabycia płyty nagranej przez siostry Karmelitanki z Islandii. Kupując
płytę będziemy mogli wesprzeć zgromadzenie i pomóc siostrom przetrwać trudny
czas pandemii.
3. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to
uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed
Adwentem.
4. Rozpoczęło się głosowanie projektów w ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2021.
Prosimy o oddawanie swojego głosu na trzy projekty z Dębca:
1. Zagospodarowanie terenu przy Parku Bambrów Poznańskich oznaczony na liście
do głosowania X.3
W ramach projektu będzie uzupełniony chodnik pomiędzy przedszkolem
a kościołem oraz zbudowany plac pieszo – rowerowy
2. Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona oznaczony na liście do głosowania X.7
Sala będzie służyła wszystkim mieszkańcom Dębca.
3. Kulturalne lato na Dębcu – oznaczony na liście do głosowania
Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań kulturalnych na Dębcu
w miesiącach wakacyjnych w 2021r.
Głosujemy na stronie PBO 2021 zakładka "GŁOSOWANIE
Głosowanie trwa do 20 listopada.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:




17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica; była żoną Ludwika IV, landgrafa Turyngii, po jego śmierci
poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki
Świętego Franciszka.
18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I
wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych
Serc.
20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita; miał
niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem.

