
Ogłoszenia parafialne – 4 grudnia 2022 r. 

2 niedziela Adwentu 

1. Dzisiaj zbiórka do puszek Caritas na świąteczną pomoc dla podopiecznych. Świece będą 

rozprowadzane 18 grudnia. 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 

2. Dzisiaj spotkanie dla dzieci kl. 3 po Mszy św. o godz. 12.15 z poświęceniem medalików Matki Bożej. 

3. Dzisiaj wyjazd do seminarium duchownego na przedstawienie teatralne pt. „Pinokio” o godz. 

13.30. Koszt 15zł. Pozostało kilka wolnych miejsc. Zapisy w zakrystii. 

4. Dzisiaj z racji 1 niedzieli miesiąca o godz. 17.30 Nieszpory eucharystyczne. 

5. Dzisiaj spotkanie Szkoły modlitwy o godz. 19.00 na plebanii. 

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

7. We wtorek w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie odbędzie się nabożeństwo Drogi 

krzyżowej w ramach rekolekcji 33 dniowych. Zapraszamy osoby zainteresowane o godz. 18.00. 

8. W czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Po Mszy 

św. nabożeństwo z odnowieniem Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.  

9. W piątek Mszę św. o godz. 18.00 ofiarujemy w intencji Pana Wiesława, organisty, z okazji imienin. 

10.  W sobotę wspomnienie NMP Loretańskiej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

11.  Za tydzień rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwentowe (11-13 grudnia). Prosimy 

zarezerwować odpowiednio czas do ich przeżywania. 

12.  Za tydzień po Mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 2.  

13.  Za tydzień w Warszawie odbędzie się pokutna procesja różańcowa. Szczegóły w gablocie. 

14.  Burmistrz miasta Marki oraz Rada Miasta Marki zapraszają na Jarmark Świąteczny, który odbędzie 

się 11 grudnia w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w godz. 12.00-18.00. 

15.  W następny poniedziałek wyjazd z parafii św. Izydora o godz. 18.00 na film pt. „Prorok”. Koszt 

wyjazdu 32zł. Zapisy w zakrystii. 

16.  Msza św. w intencji ofiarodawców i wykonawców ołtarza Bożego Ciała przy ul. Warszawskiej 

zostanie odprawiona we wtorek 13 grudnia o godz. 19.30. 

17.  W dwie kolejne niedziele (11 i 18 grudnia) przed kaplicą przedstawiciele Akcji Katolickiej będą 

rozprowadzać pobłogosławione sianko na stół wigilijny. Uzyskane środki przeznaczone będą na 

działalność ewangelizacyjną Akcji. 

18.  W dniach od 3 do 18 czerwca 2023 roku Akcja Katolicka zaprasza do udziału w pielgrzymce do 

Fatimy z nawiedzeniem sanktuariów Europy, m.in. kolegiaty Świętego Izydora Oracza, patrona 

Madrytu, rolników i najstarszej mareckiej parafii. Szczegółowy program na stronie 

internetowej Akcji Katolickiej: www.akcja.marki.net.pl Zgłoszenia przyjmuje Marek Kroczek, 

tel. 503-385-959. Serdecznie zapraszamy parafian do wspólnego pielgrzymowania. 

19.  W zakrystii są do nabycia przygotowane przez naszych ministrantów lampiony. Ofiary przy tym 

złożone będą przeznaczone na fundusz ministrancki. 

20.  Przy wyjściu od strony zakrystii są do nabycia przygotowane przez Oazę stroiki świąteczne. 

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

21.  W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. Osiedle Pogodna. 

http://www.akcja.marki.net.pl/


22.  Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła i inicjatywa „Mamy razem” pragną 

zaproponować świetny sposób na spędzenie niedzielnych popołudni. Zapraszamy rodziny z 

dziećmi na atrakcyjne zajęcia dla dzieci i dorosłych. W ramach zajęć także poczęstunek. Zajęcia 

są bezpłatne. Razem z dziećmi będziecie mogli:  

 poznać tajniki sztuki cyrkowej, nauczyć się żonglerki  

 zagrać na instrumentach muzycznych  

 nauczyć się skutecznie bronić, gdy ktoś nas napadnie 

 poznać tajniki profesjonalnego robienia zdjęć  

 uczestniczyć w zajęciach sportowych lub tanecznych   

Podczas tych spotkań będzie także okazja, by poznać rodziny uchodźcze mieszkające w 

Markach, pokazać im swoją miejscowość, pochwalić się tym, co w niej najpiękniejsze i razem 

spędzić czas. Dokładniejszych informacji udziela Ewa Kokoszycka pod nr telefonu 513 704 272. 

Informacje także w gablocie i na ulotkach. Serdecznie zapraszamy! 

23.  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. Opłatki dostępne są w zakrystii. Bóg zapłać! 

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

nr konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 


