Ogłoszenia parafialne 24 Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj w naszej Parafii przeżywamy IX Dzień Rodziny. Tegoroczne spotkanie jest pod
hasłem Postaw na Rodzinę. Rozpoczniemy uroczystą Mszą św. o godz. 11.00, a po
niej o godz. 12.00 nastąpi oficjalne powitanie i otwarcie imprezy, która potrwa do
godz. 18.00. W programie m.in. warsztaty dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, konkursy
dla małych i dużych, pokazy umiejętności strażackich, koncerty, poczęstunek w
formie grilla i kawiarenki oraz wiele innych atrakcji umożliwiających naszą integrację
miejsko-parafialną. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Marki oraz błogosławieństwem Księdza Proboszcza.
2. Dziękujemy za ofiarowane ciasta na tegoroczny Piknik. Prosimy o odbiór podpisanych
blach po ciastach wieczorem po zakończeniu zabawy.
3. Modlitwa za poległych i pomordowanych po 17 września 1939 roku będzie we
wtorek o godz. 11.00 przed naszą kaplicą. Serdecznie zapraszamy.
4. W środę 18 września będziemy obchodzili Święto św. Stanisława Kostki, Patrona
Polski i młodzieży. Tego dnia w naszej Parafii modlitwa za młodzież o godz. 18.00, a w
Diecezji rozpocznie się Synod poświęcony młodzieży, który potrwa do września
przyszłego roku. Uroczysta Msza święta na rozpoczęcie Synodu będzie w Katedrze
warszawsko-praskiej o godz. 18.00. Zachęcamy wiernych do modlitwy w tej intencji.
5. Spotkanie ministrantów starszych (od 7 klas SP) będzie w sobotę o godz. 9.00.
6. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej
Komunii św. z klas trzecich będzie w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00.
7. Do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do sakramentu
Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania, czyli do tzw. „Juniorów”. Pierwsze
spotkanie dla nowych kandydatów będzie 6 października po Mszy św. o godz. 18.00.
Przy zapisie należy pobrać do uzupełnienia kartę informacyjną kandydata i przynieść
wypełnioną na pierwsze spotkanie.
8. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania, czyli tzw.
„Seniorów” będzie 29 września po Mszy św. o godz. 18.00
9. Za posprzątanie kaplicy w tym tygodniu dziękujemy wiernym z ul. Sadowej,
Koszalińskiej i Koszalińskiej. W tym tygodniu prosimy z ul. Kosynierów. W przyszłym
tygodniu z ul. Braci Briggsów.

