
Ogłoszenia parafialne – 12 marca 2023 r. 

3 niedziela Wielkiego Postu 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 4 

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

3. 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. 

4. W zakrystii są do nabycia podręczniki do rozważań 24 godzin Męki Pana Jezusa. To 

szczególna okazja do pogłębienia swojej duchowej relacji z Bogiem w czasie 

przygotowania do Triduum Paschalnego. 24-dniowe rozważania rozpoczniemy we 

czwartek błogosławieństwem podczas Mszy św. wieczornej. Więcej informacji u ks. 

Roberta oraz w gablocie. 

5. Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 3 

6. Wspólnota Apostolatu Maryi Królowej III Tysiąclecia w Markach organizuje:  

 18 marca (sobota) o godz. 10.30 wyjazd do kina na film „OPIEKUN”. Jego 

bohaterowie borykają się z kryzysem małżeńskim, w który w cudowny sposób 

wkracza św. Józef, by pomagać swoim wstawiennictwem. Całkowity koszt 32zł. 

(bilet + przejazd).  

 26 marca o godz. 13.00 wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie 

 Wyjazdy spod bramy kościoła parafii św. Izydora. 

 Zapisy pod numerami telefonów; p. Maria-508 072 883, p. Stenia-692 209 292  

7. W zakrystii są również do nabycia bilety na film „OPIEKUN” do Multikina Targówek. 

Termin 16 marca (czwartek), godz. seansu 19.00, koszt 16 zł, dojazd własny. 

8. W tym roku rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 26-29 marca. Poprowadzi je 

ks. Kazimierz Szydło ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Otoczmy naszego 

rekolekcjonistę modlitwami prosząc dla niego i dla nas o światło Ducha Świętego oraz 

dobre owoce tych rekolekcji. 

9. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Protazego. 

10.  Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii.  

konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 

zapowiedzi przedślubne: 

 

 


