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1. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek na świąteczną pomoc dla seniorów i 

podopiecznych parafialnego Caritas.  

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 3 

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. Jutro uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

5. W sobotę 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Mszę św. o 

godz. 18.00 w intencji wszystkich wspólnot maryjnych naszej parafii.  

 różaniec wg św. Ludwika de Montfort o godz. 17.15 

 To święto patronalne Niewolników Maryi, będzie możliwość odnowienia 

swojego Aktu Ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi.  

 To Dzień Świętości Życia, będzie możliwość podjęcia Duchowej adopcji dziecka 

poczętego.  

 To 33 rocznica powstania naszej Diecezji warszawsko-praskiej. 

6. Za tydzień rozpoczną się rekolekcje parafialne. 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. 

7. Za tydzień Wspólnota Apostolatu Maryi Królowej III Tysiąclecia w Markach organizuje 

wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w Ołtarzewie. Wyjazd spod bramy kościoła parafii 

św. Izydora o godz. 13.00. Zapisy pod numerami telefonów; p. Maria-508 072 883, p. 

Stenia-692 209 292  

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

Grobu Pańskiego. 

9. Droga Krzyżowa ulicami miasta w tym roku odbędzie się 31 marca o godz. 19.00. 

Chcemy ją przeżyć w duchu solidarności z osobą i dziełem św. Jana Pawła II. 

Przygotujmy i zabierzmy ze sobą portret lub zdjęcie naszego świętego rodaka. Niech 

nie zabraknie dzieci i młodzieży. 

10.  Z parafii św. Michała Archanioła w Warszawie przy ulicy Głębockiej 31 marca po 

Mszy św. o godz. 20.00 wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jej trasa będzie 

przebiegała także przez naszą parafię przy kaplicy. Szczegóły na plakacie w gablocie. 

11.  Parafia i nasza szkoła nr 2 poszukuje katechety do nauczania religii. Jeżeli ktoś może 

pomóc w tej sprawie, to prosimy o kontakt. 

12.  W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Klucznikowskiej i Zosi. 

13.  Dziękujemy za ofiary na potrzeby parafii.  
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