Ogłoszenia parafialne - 30 Niedziela zwykła, uroczystość Wszystkich Świętych
1. Dzieci klas trzecich przechodzą na zdalne przygotowanie do 1 Komunii św. Katechezy będą
przekazywane na dziennik elektroniczny Librus. Można dalej uczestniczyć we Mszach św. o
godz. 12.15.
2. Akcja zbiórki krwi „Twoja Krew – moje życie” odbędzie się dzisiaj w godz. 9.00-14.00 przy
Miejskim Centrum Sportu (przy basenie) w Ząbkach, ul. Słowackiego 12.
3. Dzisiejsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania roku drugiego zostało odwołane.
Spotkania będą odbywały się w małych grupach w terminach ustalanych telefonicznie.
4. Nabożeństwa Różańcowe będą sprawowane do soboty włącznie o godz. 17.30
 Dla dzieci we wtorki i czwartki
 Dla młodzieży w środę
5. Zapraszamy na kolejne spotkanie dla Niewolników Maryi we wtorek o godz. 19.00.
6. W środę przypada święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
7. Spotkania scholi dziecięcej, Oazy oraz ministrantów będą się odbywały w małych grupach z
zachowaniem wymogów sanitarnych w godzinach i dniach jak dotychczas. Proszę rozważyć
udział swoich dzieci w tych spotkaniach.
8. Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2020/2021.
9. W niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych.
 Msze św. w kaplicy o godz. 7.00, 9.00 i 18.00
 Planowana jest Msza św. na cmentarzu o godz. 12.00
10. W poniedziałek Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
 Msze św. o godz. 7.00 i 18.00
 Po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo za zmarłych, podczas którego odczytamy imiona
podane na kartkach. Można je składać w zakrystii lub w dniu nabożeństwa do koszyka
przy ołtarzu.
11. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą
cmentarz i pomodlą się za zmarłych. Odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu
cierpiące.
12. Zapraszamy parafian do podjęcia w domach modlitwy: Różaniec do Granic Nieba, w dniach od
1 do 8 listopada. Inicjatywa zorganizowana przez pomysłodawców Wielkiej Pokuty oraz
Różańca do Granic. Intencją modlitwy jest włączenie dzieci nienarodzonych do naszych
wspólnot rodzinnych, uleczenie ran związanych z ich utratą oraz przebłaganie za wszystkie
grzechy, zaniedbania i zranienia z tym związane. Więcej informacji w gablocie oraz na stronie
Organizatorów: www.rozaniecdogranic.pl
13. Za tydzień zbiórka do puszek z okazji dnia solidarności z Kościołem prześladowanym.
14. Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje zakończone Aktem Ofiarowania się Jezusowi przez
Maryję. Więcej informacji w przewodniku do rekolekcji, który jest do nabycia w zakrystii.
Uroczyste rozpoczęcie we środę 4 listopada o godz. 19.00.
15. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać, do naszego chóru parafialnego. Próby w każdy
czwartek od godz. 18.45.
16. Wiernym z ul. Poznańskiej dziękujemy za posprzątanie kaplicy i plebanii. W tym tygodniu
zapraszamy mieszkańców ul. Konopnickiej.
17. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie
kościoła:
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001

