Ogłoszenia parafialne – 6 marca 2022 r.
1 niedziela Wielkiego Postu
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 4.
2. 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
3. W kancelarii parafialnej znajduje się księga abstynencji, w której można dokonać właściwego
wpisu.
4. W sobotę 12 marca spotkanie kandydatów do bierzmowania rok 2 w formie wyjazdu na spotkanie
młodzieży w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce. Prosimy o punktualne przybycie na
zbiórkę pod kościołem o godz. 14.45.
5. Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.15 spotkanie dzieci kl. 2.
6. W dniach 3-11 marca w związku z przypadającą 12 marca 400 rocznicą święceń kapłańskich św.
Andrzeja Boboli włączamy się w inicjatywę ogólnopolskiej nowenny za kapłanów z prośbą o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
7. W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Opolskiej, a w przyszłym z ul.
Częstochowskiej.
8. Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów w Markach zaprasza zainteresowanych nauką w
pierwszej klasie szkoły podstawowej na dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę 12 marca o
godz. 10.00.
9. Władze samorządowe w Markach we współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami
organizują pomoc uciekinierom oraz rodzinom, które je przyjęły. Centralny magazyn darów
znajduje się na hali sportowej przy ul. Dużej 3 w filii Szkoły Podstawowej nr 3. Wejście z parkingu
górnego. Ośrodek Pomocy Społecznej buduje miejską bazę uchodźców, którzy zatrzymali się u
mieszkańców Marek. W tym celu prosimy, aby każdy, kto przyjął pod swój dach osoby uciekające
przed wojną, zgłosił ten fakt wypełniając ankietę internetowo lub w siedzibie OPS i w punkcie
konsultacyjnym a także przez telefon 22-771-30-23 wewnętrzny 20. Ankieta służy rozeznaniu
potrzeb, aby skuteczniej planować dla nich pomoc, a w przyszłości również edukację czy dostęp do
innych usług użyteczności publicznej. Uruchomiony został punkt informacyjny dla uchodźców,
który funkcjonuje przez trzy dni w tygodniu (poniedziałki, wtorki i środy) w godz. 9.00-11.00 przy
ul. Lisa Kuli 5a (obecna filia Ośrodka Pomocy Społecznej, dział świadczeń). W punkcie będą
dostępni prawnik i psychologowie posługujący się językiem rosyjskim, którzy będą udzielać
informacji na temat legalizacji pobytu w Polsce i pomagać wypełniać dokumenty. Więcej informacji
można znaleźć na stronie internetowej marki.pl.
10. W związku z wojną na Ukrainie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej udziela pomocy uchodźcom
wojennym. Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich Parafialnych Zespołów Caritas ,
Szkolnych Kół Caritas oraz wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w tych szczególnych czasach. W
najbliższą niedzielę 6 marca będzie prowadzona zbiorka darów rzeczowych w parafii św. Izydora w
Markach na sali gimnastycznej w Domu Katolickim od godz. 7.30 do 21.00. Jeśli ktoś nie może
dostarczyć darów rzeczowych można dokonać wpłaty na konto Caritas: PEKAO S.A. Oddz. w
Warszawie nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023 z dopiskiem UKRAINA.
11. 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

