
Ogłoszenia parafialne 33 Niedziela Zwykła 

1. Dzisiaj poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o 

rozprowadzenie opłatków, a wiernych o życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej 

okazji będą przeznaczone na regulowanie należności budowlanych. Bóg zapłać! 

2. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas trzecich. 

3. Dzisiaj oraz za tydzień po mszy św. wieczornej konferencja i adoracja Najświętszego 

Sakramentu w ramach rekolekcji 33 dniowych. Różaniec według św. Ludwika 

Montforta dzisiaj o godz. 17.30. W zakrystii jest do nabycia „Traktat o doskonałym 

nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika. 

4. We czwartek z okazji przypadających imienin Mszę św. wieczorną ofiarujemy w 

intencji Pana Janusza, naszego Kościelnego,  

5. W sobotę o godz. 10.00 wspólna zbiórka ministrantów i bielanek. Zapraszamy także 

nowych kandydatów na ministrantów i kandydatki do bielanek. 

6. Za tydzień Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas drugich.  

7. Za tydzień spotkanie dla kandydatów do bierzmowania roku drugiego wyjątkowo o 

godz. 16.30. 

8. Za tydzień taca na seminarium duchowne. 

9. Prosimy odbierać do 1 grudnia karty na zimowisko. Przy odbiorze karty należy wpłacić 

zaliczkę w wysokości 100zł. 

10.  Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach zaprasza młodych na „Ząbkujące Andrzejki”. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej i plakacie w gablocie . 

11.  W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Szkolnej nr parzyste od 

Katowickiej do Szczecińskiej, a w przyszłym z ul. Szkolnej nr parzyste od Szczecińskiej 

do Opolskiej włącznie.  

12.  Dziękujemy Panom Stanisławowi i Tadeuszowi za prace na rzecz Parafii w dolnym 

kościele. 

13.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. 

14. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej włącza się w 

ogólnopolską Akcję „Polak z sercem”, by wyposażyć świetlice dla dzieci i młodych na 

Kresach (Białorusi i Ukrainie). Poruszeni trudną sytuacją Rodaków na wschodzie, 

odzewem i rezultatem zeszłorocznej edycji akcji, organizatorzy pragną zaprosić do 

udziału w zbiórce żywności z długim terminem ważności, środków chemicznych oraz 

artykułów szkolnych i biurowych. Lista produktów, które będą zbierane także w 

naszej Parafii, do przyszłej niedzieli włącznie, jest dostępna w ogłoszeniach w 

gablocie i na stronie internetowej. Bardzo serdecznie zapraszamy do włączenia się w 

to szlachetne dzieło pomocy naszym Rodakom. 

 

 



Artykuły spożywcze (termin przydatności do spożycia co najmniej do czerwca 2020 r.) 

 

Mąka, Cukier, Makaron, Kasza, Ryż, Olej, Kakao, Płatki kukurydziane, Konserwy mięsne, 

rybne i warzywne, Herbata, Dżemy, Przyprawy, Słodycze 

 

Chemiczne (termin ważności co najmniej do czerwca 2020 r.) 

 

Proszki do prania, Płyny do płukania, Środki do mycia naczyń, Środki do dezynfekcji łazienek 

i kuchni, Szampony, Żele do mycia, Mydła, Pasty do zębów, Pieluchy, Papierniczych 

 

Przybory szkolne  

(długopisy, ołówki, kredki, flamastry, kleje, farby, temperówki, nożyczki itp.) 

Papiery do drukarek, bibuła, bloki, zeszyty, itp. 

Gry planszowe i edukacyjne 

 

Równolegle do niniejszych działań odbywa zbiórka funduszy (do 30 czerwca 2020 r.) 

prowadzona przez „FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY” dla osób chcących wesprzeć akcję 

finansowo. 

Weź udział w ZBIÓRCE ONLINE na stronie www.fanimani.pl/zbiorka/polak-z-sercem 

Wyślij SMS o treści „KRESY” pod numer 72052 

(koszt: 2,46 zł z VAT) 

 

Akcję w przestrzeni Polski pilotuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Za granicą w akcję 

włącza się Caritas Grodno i Caritas Lwów. 


