
Ogłoszenia parafialne 32 Niedziela Zwykła 

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

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas drugich. 

2. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej będzie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 

roku pierwszego. 

3. Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek z okazji dnia solidarności z Kościołem 

prześladowanym. 

4. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii Panią Jolantę Cherbańską, autorkę książki o Słudze 

Bożym Mateuszu Talbocie, patronie osób uzależnionych. Po każdej mszy świętej 

będzie można zakupić wspomnianą książkę, a o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie 

dotyczące problemów z uzależnieniami. 

5. Z inicjatywy Rodziców uczniów Szkoły nr 2 zostały zakupione krzyże. Będą one 

poświęcone dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 i 12.15, a w najbliższym czasie 

zawieszone w pomieszczeniach szkoły. Krzyż jest jednym z największych znaków 

naszej wiary. Na Nim umarł Jezus Chrystus dla naszego zbawienia, dlatego należy mu 

się szacunek i cześć. Bez krzyża nie ma wiary. Serdeczne podziękowania dla Rodziców, 

nauczycieli oraz innych osób, którzy tę sprawę przeżywali, rozumieli i działali dla jej 

dobra. 

6. Jutro 101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Msza św. w kaplicy o godz. 

7.00 i 18.00. Msza św. wieczorna będzie sprawowana za Ojczyznę. Uroczystości 

miejskie o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury oraz od godz. 18.00 na Skwerze 

Pamięci Narodowej. 

7. W sobotę zbiórka ministrantów starszych wyjątkowo o godz. 18.30. 

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

przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas trzecich.  

9. Za tydzień po mszy św. wieczornej konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu 

w ramach rekolekcji 33 dniowych. Różaniec według św. Ludwika Montforta o godz. 

17.30. W zakrystii są do nabycia Traktaty św. Ludwika. 

10.  Od przyszłej niedzieli prosimy odbierać do wypełnienia karty na zimowisko. Przy 

odbiorze karty należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100zł. 

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

Więcej szczegółów na stronie internetowej i plakacie w gablocie . 

12.  W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Kosynierów, a w 

przyszłym z ul. Szkolnej nr parzyste od Katowickiej do Szczecińskiej.  

13.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. 


