Ogłoszenia parafialne
34 Niedziela Zwykła, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
1. Dzisiaj ostatnia niedziela zwykła w tym roku liturgicznym, czyli uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. 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 taca na seminarium duchowne.
3. Konferencje przygotowujące dzieci klas 3 są umieszczane w dzienniku szkolnym Librus.
Prosimy o odsłuchiwanie razem z dziećmi i rozmawianie na podany temat.
4. Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2021.
5. Z racji epidemicznych Stolica Apostolska zezwala na skorzystanie z 8 odpustów
listopadowych za dusze w czyśćcu cierpiące w dowolne dni do końca listopada.
6. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków, a
wiernych o ich życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na
regulowanie należności budowlanych. Bóg zapłać!
7. Kolejne spotkanie w ramach 33-dniowych rekolekcji maryjnych jutro o godz. 19.00.
8. Spotkania Oazy będą odbywały się on-line. Zapraszamy młodzież do dołączenia do spotkań.
9. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Ząbkowskiej od Fabrycznej do
Szkolnej, a w przyszłym z ul. Ząbkowskiej nr parzyste od Szpitalnej do Szkolnej wraz z ul.
Pomorską.
10. Za tydzień rozpoczniemy okres Adwentu, czyli nowy rok liturgiczny i czas przygotowania do
uroczystości Narodzenia Pańskiego.
11. Za tydzień wolontariusze parafialnego Caritas będą zbierali ofiary do puszek na świąteczną
pomoc dla 100 swoich najuboższych podopiecznych – osób starszych, chorych, samotnych i
dotkniętych utratą pracy z powodu pandemii covid-19. Nowych wolontariuszy zapraszamy
do kontaktu pod nr tel. kom. 793-382-200. Ofiary można przekazywać także na konto w
bank. Dane do wpłaty:
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Izydora
Al. J. Piłsudskiego 93, 05-270 Marki
Nr rachunku 20 8015 0004 2020 5463 2020 0002
12. Zachęcamy do lektury tygodników katolickich Idziemy oraz Gość Niedzielny.
13. 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

