
Ogłoszenia parafialne – 27 listopada 2022 r. 

1 niedziela Adwentu 

1. Rozpoczynamy Adwent – nowy rok liturgiczny i czas przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. Kierujemy także nasze serca na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Jest 

to czas radości i nadziei, ale starajmy się również zachować powagę tego okresu. 

2. Dzisiaj młodzież z Oazy rozprowadza przygotowane przez siebie stroiki świąteczne. Ofiary 

złożone przy tej okazji będą przeznaczone na dofinansowanie rekolekcji dla młodzieży. 

3. Dzisiaj ministranci i lektorzy rozprowadzają przygotowane przez siebie lampiony adwentowe. 

Ofiary przy tym złożone będą przeznaczone na fundusz ministrancki. 

4. Dzisiaj spotkanie dla rodziców i dzieci kl. 4 po mszy św. o godz. 12.15. 

5. Dzisiaj po mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 2.  

6. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 18.00. 

Prosimy o przynoszenie zapalonych lampionów. Są one znakiem Maryi z wiarą oczekującej na 

przyjście Mesjasza. 

7. W środę święto św. Andrzeja Apostoła. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

8. Spotkanie lektorów we czwartek o godz. 19.30. 

9. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. 

10.  Spotkanie Oazy młodzieżowej w piątek o godz. 18.45. 

11.  Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00.  

12.  W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca: 

 Adoracja w intencji kapłanów we czwartek po mszy św. porannej. Msza św. wieczorna w 

intencji o powołania kapłańskie. 

 Spowiedź w 1 piątek o godz. 7.00 i 17.00.  

 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w 

sobotę po mszy św. wieczornej. 

 Za tydzień z racji 1 niedzieli miesiąca o godz. 17.30 Nieszpory eucharystyczne. 

13.  Za tydzień spotkanie dla rodziców i dzieci kl. 3 po mszy św. o godz. 12.15 oraz poświęcenie i 

wręczenie medalików Matki Bożej. 

14.  Za tydzień wolontariusze parafialnego Caritas będą zbierali ofiary do puszek na świąteczną 

pomoc dla swoich podopiecznych. Nowych wolontariuszy zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 

kom. 793-382-200. Ofiary można przekazywać także na konto w banku. 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 

15.  Tegoroczne parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 11-13 grudnia. Prosimy 

zarezerwować odpowiednio czas do ich przeżywania. 

16.  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! 

17.  Zapraszamy na wyjazd do seminarium duchownego na przedstawienie teatralne pt. „Pinokio” 

grane przez kleryków. Wyjazd w niedzielę 4 grudnia o godz. 13.30. Koszt 15zł. Dla ministrantów 

i Oazy starszej i młodszej dofinansowanie. Zapisy w zakrystii. 

18. W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Uroczej. 

19.  Zachęcamy do lektury tygodników katolickich Idziemy oraz Gość Niedzielny. 

20.  Dziękujemy za ofiary na budowę i utrzymanie kościoła parafialnego. 

nr konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 



PLAN  REKOLEKCJI  ADWENTOWYCH 
w kaplicy NMP Matki Kościoła ul. Ząbkowska 54b 

w dniach 11 – 13 grudnia 2022 r. 
______________________________________________

_NIEDZIELA  - 11 grudnia - I dzień rekolekcji  

  7.00     Msza św. z nauką ogólną 
  9.00     Msza św. z nauką ogólną 
11.00     Msza św. z nauką dla dzieci  
12.15     Msza św. z nauką dla dzieci kl. 3 
18.00     Msza św. z nauką ogólną 
19.00     Nauka dla młodzieży do bierzmowania 
________________________________________________ 

PONIEDZIAŁEK  - 12 grudnia - II dzień rekolekcji 

  7.00     Msza św. z nauką ogólną 
10.00     Msza św. z nauką ogólną 
16.30     Msza św. z nauką dla dzieci  
18.00     Msza św. z nauką ogólną 
19.30     Msza św. z nauką dla młodzieży, studentów i osób                    
             pracujących w ciągu dnia                 
spowiedź od godz.  9.30 - 11.00  i  od  16.00 - 20.00 
____________________________________________ 

WTOREK  -  13 grudnia - III dzień rekolekcji  

  7.00     Msza św. z nauką ogólną 
10.00     Msza św. z nauką ogólną  
16.30     Msza św. z nauką dla dzieci  
18.00     Msza św. z nauką ogólną      
19.30     Msza św. z nauką dla młodzieży, studentów i osób                    
             pracujących w ciągu dnia               

 


