Ogłoszenia parafialne 34 Niedziela Zwykła, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
1. Z racji Niedzieli Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w dniu dzisiejszym po mszy św.
o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca
Pana Jezusa i Akt poświęcenia „O, Jezu Najsłodszy, Odkupicielu”, za którego publiczne
odmówienie udziela się odpustu zupełnego.
2. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas drugich.
3. Dzisiaj oraz za tydzień po mszy św. wieczornej konferencja i adoracja Najświętszego
Sakramentu w ramach rekolekcji 33 dniowych.
4. W sobotę o godz. 10.00 wspólna zbiórka ministrantów i bielanek. Zapraszamy także
nowych kandydatów na ministrantów i kandydatki do bielanek.
5. W sobotę w Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach w godz. 15.30-17.30, odbędzie się
ZLOT DLA MŁODYCH Z REJONU, w ramach trwającego Synodu Młodych. Zapisy na
wyjazd wspólny i ulotki u ks. Roberta. Zapraszamy młodzież z naszej Parafii.
6. Za tydzień Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas trzecich z poświęceniem
medalików.
7. Za tydzień spotkanie dla kandydatów do bierzmowania roku pierwszego wyjątkowo o
godz. 16.00.
8. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
9. Za tydzień 1 Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i czas
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
10. Rekolekcje adwentowe z Renowacją Misji św. odbędą się w dniach 8-11 grudnia.
Poprowadzi je Ks. Emilian Sigiel, pallotyn.
11. Karty na zimowisko prosimy odbierać do 1 grudnia. Przy odbiorze należy wpłacić
zaliczkę w wysokości 100zł. Nie odebranie karty i brak zaliczki oznaczają rezygnację z
wyjazdu oraz skreślenie z listy uczestników.
12. Już po raz dziewiętnasty klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
Warszawsko-Praskiej zapraszają na sztukę seminaryjną. W tym roku wystawiony
zostanie spektakl pt. ”Opowieść wigilijna”, która podejmuje temat człowieczeństwa.
Sztuka ma charakter ponadczasowy. Porusza tematy, które są coraz częściej
zaniedbywane: rodzina, moralność, relacje na rzecz pogoni za zgubnym szczęściem,
które skupia się wokół konsumpcji i materializmu. Organizujemy wyjazd autokarem z
naszej Parafii na spektakl 14 grudnia. Wyjazd o godz. 13.30. Koszt 10zł od osoby. Dla
ministrantów i bielanek wyjazd gratis.
13. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Szkolnej nr parzyste od
Szczecińskiej do Opolskiej włącznie, a w przyszłym z ul. Szkolnej nr parzyste od
Opolskiej do Lubelskiej.
14. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków.
Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na regulowanie należności
budowlanych. Bóg zapłać!
15. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.

16. 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). Do dzisiaj włącznie można ofiarować wcześniej
wymienione produkty.

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.

