
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA ADWENTU – 02.12.2018r. 
 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 

N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA 

UL. ZĄBKOWSKA 54B, 05-270 MARKI 
 

1. Dziś o 12.15 Msza dla dzieci kl. 3, z poświęceniem medalików. Za tydzień Msza 

dla dzieci kl. 2. 

2. Z racji 1 niedzieli miesiąca – nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.30. 

3. Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Ten czas 

kieruje nasze serca ku powtórnemu przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów. 

Jest to czas nadziei i radości, ale starajmy się go przeżyć poważnie.  

4. Roraty każdego dnia o 7.00. Dzieci zapraszamy we wtorki i czwartki na godz. 

18.00. Prosimy dzieci, młodzież i starszych o przyniesienie świec – roratek. Są 

one znakiem Maryi, z wiarą oczekującej na przyjście Mesjasza. 

5. Rekolekcje Adwentowe  zaczną się w 3 niedzielę adwentu, tj. 16 grudnia, a za-

kończą 18 grudnia. Poprowadzi je ks. Robert Ryndak z Miejsca Piastowego. 

6. W 1 piątek miesiąca Msze o 7.00 i 18.00. Spowiedź o godz. 7.00 i 17.00. 

7. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze 

o 7.00 i 18.00. 

 W godz.12.00-13.00 Godzina Łaski 

 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

 Litania do Matki Bożej 

 Radosna część Różańca św. 

 Modlitwa w ciszy 

 Akt ofiarowania Jezusowi przez ręce Maryi 

 O godz. 13.00 błogosławieństwo.  

8. Spotkanie dla ministrantów młodszych oraz bielanek w sobotę o godz. 

9.00. Zapraszam też chętnych spośród ministrantów starszych, którzy chcieliby 

pomóc przy przygotowaniach do naszego kiermaszu świątecznego. 

9. Za tydzień w niedzielę 9 grudnia o godz. 18.00 pomodlimy się za p. Wiesława

 - organistę z ok. im. 

10. Za tydzień zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. 

11. Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania JUNIORÓW 

gr. 1, za tydzień w niedzielę po Mszy o godz. 18.00. 

12. Mieszkańcom z Oś. Leśna nr 15 dziękujemy za posprzątanie naszej kapli-

cy. W tym tygodniu prosimy o to mieszkańców ul. Traugutta, a w przyszłym z 

ul. Leśnej nr. Parzyste. 

13. Centrum Integracji Społecznej w Markach organizuje dla  zainteresowa-

nych mieszkańców Marek pracę, szkolenia, praktyki zawodowe oraz boga-

tą ofertę zajęć i warsztatów: kaletnictwo, rękodzieło, fotografia, grafika, za-

jęcia komputerowe. Zapraszamy na ul. Spokojną 9 w Markach. Tel. 

799 055 821, email: fundacja-otwarte-serce@wp.pl. 


