
Ogłoszenia parafialne, 18 grudnia 2022 r. 

4 Niedziela Adwentu 

1. Dzisiaj przed kaplicą przedstawiciele Akcji Katolickiej rozprowadzają pobłogosławione 

sianko na stół wigilijny. Ofiary na działalność ewangelizacyjną Akcji. 

2. Dzisiaj po każdej mszy świętej wolontariusze Caritas będą rozprowadzali świece na 

stół wigilijny.  

3. Dzisiaj spotkanie dla rodziców i dzieci kl. 3 po Mszy św. o godz. 12.15. 

4. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej chór parafialny wykona „Akatyst ku czci Matki Bożej”. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. W poniedziałek Msza św. imieninowa w intencji ks. Dariusza o godz. 18.00. 

Zapraszamy. 

6. Odprawa ministrantów przed Świętami we czwartek po mszy św. wieczornej. Po 

odprawie spotkanie lektorów. 

7. W sobotę ostatnie roraty o godz. 7.00. Wieczorem Wigilia Bożego Narodzenia. Nie 

będzie Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy zachować tradycyjny charakter Wigilii z 

czytaniem fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa oraz śpiewem kolęd. 

Pasterka o godz. 24.00. 

8. Za tydzień uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00, 11.00  i 18.00.  

9. W drugi dzień Świąt Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. 

10.  W zakrystii są do nabycia:  

 poświęcone opłatki 

 lampiony przygotowane przez naszych ministrantów  

11.  Od następnego tygodnia rozpoczynamy wizytą duszpasterską, czyli Kolędę. 

12.  Nasza parafia oraz inicjatywa „Mamy razem” pragną zaproponować rodzinom z 

dziećmi spędzenie sobotnich przedpołudni w godz. 11.00 a 13.00 w okresie stycznia i 

lutego w Mareckim Domu Kultury. Będą atrakcyjne zajęcia dla dzieci i dorosłych, a 

także darmowy poczęstunek. Zajęcia są bezpłatne.  

 poznać tajniki sztuki cyrkowej, nauczyć się żonglerki, gry na instrumentach 

muzycznych, samoobrony, poznać tajniki profesjonalnego robienia zdjęć, 

uczestniczyć w zajęciach sportowych lub tanecznych. 

Będzie także okazja, by poznać rodziny uchodźcze mieszkające w Markach, które 

również zapraszamy do udziału w zajęciach. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 

przyjmuje Ewa Kokoszycka pod telefonem 513 704 272. Spotkania są finansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy! 

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

nr konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 

 

 


