
          Ogłoszenia parafialne – 14 marca 2021 r. 

4 Niedziela Wielkiego Postu, Laetare 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: 

 Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30 i 18.45 

 Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17.30 

 Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny 

 Adoracja krzyża w piątki od godz. 19.30 

2. Trwa Nowenna przed uroczystością św. Józefa. Wystawienie Najświętszego 

Sakramentu od poniedziałku do czwartku o godz. 17.15. Dzisiaj nowenna w ramach 

nabożeństwa Gorzkich Żali o godz. 17.30.  Intencje można składać do koszyka przed 

ołtarzem. 

3. W piątek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.  

Z racji uroczystości można spożywać pokarmy mięsne. 

4. W sobotę zbiórka ministrantów młodszych o godz. 9.00. Zapraszamy również 

kandydatów na ministrantów. 

5. Do skarbonek przy drzwiach wejściowych do kaplicy można złożyć ofiary na kwiaty do 

Grobu Pańskiego. 

6. Zakon Rycerzy Jana Pawła II zaprasza do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. 

Szczegóły na plakacie przy wejściu głównym oraz na stronie internetowej i Facebook. 

7. Panu Tomaszowi dziękujemy za wykonane prace przy kościele. 

8. O posprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy wiernych z ul. Szkolnej nr parzyste od 

Piłsudskiego do Gorzowskiej, a w przyszłym tygodniu z ul. od Gorzowskiej do 

Katowickiej. 

9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 21-24 marca 2021r. 

Parafia NMP Matki Kościoła w Markach ul. Ząbkowska 54b 

 

NIEDZIELA 21.03.2021 

7.00    - Msza św. z nauką ogólną 

9.00  - Msza św. z nauką ogólną 

11.00  - Msza św. z nauką ogólną 

12.15  - Msza św. z nauką dla dzieci 

17.00  - Gorzkie Żale z pokłonem krzyżowi 

18.00  - Msza św. z nauką ogólną 

PONIEDZIAŁEK 22.03.2021 

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 ogólną 

WTOREK 23.03.2021 

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 ogólną 

ŚRODA 24.03.2021 

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 ogólną 

SPOWIEDŹ 

Poniedziałek i wtorek  9.30-11.00     16.30-20.00  

 

 


