
Ogłoszenia parafialne – 29 stycznia 2023 r. 

4 Niedziela zwykła 

1. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek, wtorek i środę będą tylko o godz. 7.00. 

Kancelaria w tym czasie będzie czynna w godz. 7.30-8.00. 

2. W czwartek 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czyli święto Matki 

Bożej Gromnicznej oraz Dzień życia konsekrowanego. Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 

16.30 i 18.00. Prosimy przynieść świece – gromnice, które w tym dniu tradycyjnie 

poświęcimy. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zakony klauzurowe. Tego 

dnia kończymy tradycyjny okres związany z Bożym Narodzeniem. 

3. W 1 czwartek miesiąca msza św. o godz. 18.00 w intencji o powołania kapłańskie i 

zakonne. 

4. Spowiedź w 1 Piątek miesiąca od godz. 7 i 17.00. Msze św. o godz. 7 i 18.00. 

5. W 1 sobotę miesiąca Msze św. o godz. 7 i 18.00. Nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny po Mszy św. wieczornej. 

6. Za tydzień z racji 1 niedzieli miesiąca zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo 

adoracyjne. 

7. Za tydzień spotkanie do bierzmowania rok 2 po Mszy wieczornej. 

8. Dzisiaj oraz za tydzień Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie dla kl. 3 

9. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z Osiedla Szpitalna. 

10.  W zakrystii są do nabycia bilety do kina na film „Prorok” o błogosławionym Prymasie 

tysiąclecia kard. Stefanie Wyszyńskim. Seans w Multikino Targówek 9 lutego o godz. 

19.00. Koszt 16 zł. 

11.  Są wolne miejsca na pielgrzymkę do Częstochowy 2 lutego z przedstawicielami Rady 

Miasta Marki. Zapisy w Biurze Rady Miasta pod nr tel. 22 113-47-86. Autokar będzie 

zaparkowany przed Urzędem Miasta o godz. 7.00. Msza św. w kaplicy Matki Bożej 

Częstochowskiej w intencji mieszkańców i miasta, zakończona odnowieniem Aktu 

Zawierzenia Miasta Marki Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 12.00. Powrót w 

godzinach wieczornych. 

12.  Trwa Kolęda 2023. Program umieszczony jest w gablocie, stronie internetowej oraz 

Facebook. Rodziny z nowych osiedli prosimy o umawianie Kolędy w osobnych 

terminach. Prosimy mieszkańców bloków i osiedli o umieszczenie ogłoszenia w 

swoich wspólnotach. 

13.  Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii.  
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