Ogłoszenia parafialne - 1 Niedziela Adwentu
1. Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Kierujemy nasze serca
także na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Jest to czas radości i nadziei, ale
starajmy się zachować powagę tego okresu.
2. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Uczestników prosimy o przyniesienie świec –
roratek. Są one znakiem Maryi z wiarą oczekującej na przyjście Mesjasza.
3. Tegoroczne Parafialne rekolekcje Adwentowe odbędą się w innej formie niż dotychczas.
Rozpoczniemy je uroczystą Mszą św. w intencji Parafian z prośbą o światło Ducha Świętego we
wtorek 1 grudnia o godz. 19.00. Rekolekcje będziemy odprawiali indywidualnie, rozważając
teksty z przewodników rekolekcyjnych, które rozdamy w niedzielę 29.11 lub z tekstów
umieszczonych w mediach parafialnych. Konferencje rekolekcyjne będą głoszone w ramach
homilii niedzielnych, nagrywane i udostępniane do odsłuchania. Po Mszach św. niedzielnych o
godz. 7.00 i 9.00 będzie można adorować Najświętszy Sakrament, a po 18.00 wysłuchać
konferencji i wziąć udział w adoracji NS prowadzonej przez Wspólnotę Duchowych
Niewolników Maryi. Osoby, które będą chciały przedłużyć rekolekcje do 33 dni będą mogły na
ich zakończenie 3 stycznia złożyć uroczysty Akt Ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi.
Szczegółowy program dostępny w gablocie, na stronie parafialnej oraz Facebook. Można
pobrać wydrukowane programy do umieszczenia na klatkach schodowych bloków.
4. Rekolekcje dla dzieci w wersji on-line są udostępnione poprzez media parafialne.
5. Przyjmujemy na wypominki: modlitwy za zmarłych na rok 2021.
6. Z racji epidemicznych Stolica Apostolska zezwala na skorzystanie z 8 odpustów listopadowych
za dusze w czyśćcu cierpiące w dowolne dni do końca listopada.
7. Grupa osób przygotowujących się do Aktu Ofiarowania w ramach 33-dniowych rekolekcji
maryjnych będzie miała spotkanie jutro o godz. 19.00.
8. Jutro święto św. Andrzeja Apostoła. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.
9. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca:
 Spowiedź w 1 Piątek o godz. 7.00 i 17.00. Spowiedź rekolekcyjna 14 i 15 grudnia.
 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w
sobotę po Mszy św. wieczornej.
 Z racji 1 niedzieli grudnia za tydzień o godz. 17.30 na nabożeństwo adoracyjne.
10. Spotkania Oazy będą odbywają się on-line. Zapraszamy młodzież do dołączenia do spotkań.
11. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków, a wiernych
o ich życzliwe przyjęcie. Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na regulowanie
należności budowlanych. Bóg zapłać!
12. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Ząbkowskiej nr parzyste od
Szpitalnej do Szkolnej wraz z ul. Pomorską, a w przyszłym z ul. Ząbkowskiej nr nieparzyste od
Szpitalnej do Szkolnej.
13. Dzisiaj wolontariusze parafialnego Caritas będą zbierali ofiary do puszek na świąteczną pomoc
dla swoich podopiecznych. Nowych wolontariuszy zapraszamy do kontaktu pod nr tel. kom.
793-382-200. Ofiary można przekazywać także na konto w banku. Dane do wpłaty:
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Izydora
Al. J. Piłsudskiego 93, 05-270 Marki
Nr rachunku 20 8015 0004 2020 5463 2020 0002
14. 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

