Ogłoszenia parafialne – 29 maja 2022 r.
7 Niedziela Wielkanocy, Wniebowstąpienie Pańskie
1.
2.
3.
4.

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dzisiaj spotkanie kandydatów do bierzmowania roku 1 po Mszy św. wieczornej.
Biały Tydzień dla klas 3c i 3d od dzisiaj o godz. 12.15 do piątku o godz. 18.00.
Nabożeństwa Majowe:
 W niedzielę o godz. 17.30.
 W dni powszednie po mszy wieczornej.
 Od środy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. W ramach nabożeństwa majowego i czerwcowego trwa nowenna przed uroczystością
Zesłania Ducha Świętego, którą będziemy przeżywali za tydzień.
6. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. porannej adoracja Najświętszego Sakramentu w
intecji kapłanów.
7. We czwartek o godz. 19.00 spotkanie dla lektorów.
8. Próby przed bierzmowaniem we wtorek i piątek o godz. 19.00.
9. Do bierzmowania kandydaci przystępują w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź:
o Od piątku do niedzieli podczas każdej Mszy św.
o W pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00.
o Można skorzystać ze spowiedzi w innych kościołach i u innych księży.
10. O posprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy rodziców oraz kandydatów do
bierzmowania. Sprzątamy w sobotę od godz. 9.00.
11. Próba generalna przed bierzmowaniem, Wyznanie wiary oraz oddanie indeksów
– w sobotę o godz. 17.00.
12. W sobotę nabożeństwo czerwcowe i zakończenie nowenny przed Zesłaniem Ducha
Świętego wyjątkowo o godz. 17.30.
13. Msza św. wieczorna w sobotę w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny za grzechy będzie odprawiona w formie uroczystej z Wigilii
Zesłania Ducha Świętego. Podczas tej Eucharystii kandydaci do bierzmowania wyznają wiarę
w obecności swoich świadków jako potwierdzenie chęci przystąpienia do sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej.
14. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w 1 sobotę
miesiąca po Mszy św. wieczornej.
15. Uroczystość odpustowa ku czci patronki naszej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła będzie w poniedziałek 6 czerwca. Msza św. poranna o godz. 7.00. Suma odpustowa
o godz. 10.00 połączona z nabożeństwem czerwcowym oraz procesją Eucharystyczną.
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 17.30. Msza św. o godz. 18.00 z
udziałem kandydatów przyjmujących sakrament bierzmowania, którego w tym roku naszej
młodzieży udzieli delegat księdza Biskupa – ks. prałat Jerzy Gołębiewski.
16. Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 16 czerwca. Msze
św. o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszy procesja Eucharystyczna
trasą z kaplicy do ul. Zielenieckiej, następnie Warszawską i Szkolną w stronę kaplicy.
Pierwszy ołtarz przy posesji Zieleniecka 35. Drugi Warszawska 4. Trzeci Szkolna 58. Czwarty

przy kościele. Prosimy mieszkańców o włączenie się w przygotowanie ołtarzy. Prosimy dzieci
pierwszokomunijne o udział w procesji w strojach komunijnych a kandydatów do
bierzmowania i nowo bierzmowanych o pomoc w niesieniu sztandarów i poduszek
procesyjnych. Zapraszamy tez nowych mieszkańców parafii do włączenia się w procesję i jej
organizację.
17. Zapraszamy osoby ze wspólnot różańcowych oraz wszystkich zainteresowanych na
Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę w dniu 4 czerwca. Koszt 70zł. W
cenie transport autokarem oraz ubezpieczenie. Zapisy w zakrystii.
18. W sobotę 18 czerwca zapraszamy parafian do wspólnego pielgrzymowania w 26.
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę, którą będziemy przeżywać pod
hasłem „Z zawierzeniem błogosławionego Prymasa idziemy do Maryi”. Lista do zapisów
wyłożona jest w zakrystii. Prosimy o wpisywanie przy nazwisku swojego numeru telefonu.
Zgłoszenia przyjmuje Marek Kroczek, Prezes Akcji Katolickiej Marki tel. 503 385 959. Wyjazd
w sobotę, 18 czerwca o godzinie 6.00 sprzed Domu Katolickiego przy parafii Św. Izydora.
Szczegółowy program pielgrzymki w gablocie oraz na stronie www.akcja.marki.net.pl
Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
19. Zapraszamy również 18 czerwca na pielgrzymkę i zjazd Rodzinnych Róż Różańcowych do
miejscowości Dębę Wielkie. Wyjazd autokarem. Koszt 30 zł. Można dojechać własnym
transportem. Na miejscu wiele atrakcji dla całej rodziny, tych najmłodszych, młodzieży i
dorosłych. Zapraszamy również osoby spoza wspólnot różańcowych. Zapisy w zakrystii.
20. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.
nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001
zapowiedzi przedślubne:
Piotr Angelus, kawaler i Julita Pacuszka, panna, oboje z parafii Marki-Pustelnik – zapowiedź 2
Piotr Adam Jarosiewicz, kawaler z Warszawy i Sandra Maria Kanabus, panna z parafii tutejszej –
zapowiedź 2

