
Ogłoszenia parafialne – 23 Niedziela Zwykła 
 

1. Od września do grudnia Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 

12.15 i 18.00. 

2. Dzisiaj poświęcenie przyborów szkolnych na Mszy św. o godz. 11.00 oraz o 

godz. 12.15 dla dzieci kl. 1-3. 

3. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca będzie nabożeństwo adoracyjne i procesja 

wokół kościoła o godz. 17.30. 

4. Dzisiaj zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. 

5. We wtorek 8 września święto Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

6. We wtorek po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie Szkoły modlitwy. 

7. Od wtorku wznawiamy peregrynację Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. 

8. We czwartek spowiedź dzieci i rodziców przed 1 Komunią świętą: 

 godz. 16.00 dla klasy 4b 

 godz. 16.30 dla klasy 4c 

9. W piątek Msza święta wieczorna w intencji o błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej dla rodzin Apostolatu Kapliczka z okazji 2 rocznicy powstania 

wspólnoty. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie rodziny przyjmujące 

Kapliczkę. 

10. W sobotę, we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 1 Komunię świętą 

przyjmą: 

 O godz. 10.00 uczniowie klasy 4b 

 O godz. 12.00 uczniowie klasy 4c 

Tego dnia w ramach zbiórki ministrantów zapraszamy całą służbę liturgiczną 

do służby podczas uroczystości 1 Komunii świętej. 

11.  Za tydzień taca na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

12.  Za tydzień w naszej Parafii będziemy gościli rodziny Domowego Kościoła, które    

opowiedzą o możliwości formacji małżeńskiej w ramach parafialnego kręgu 

Domowego Kościoła. 

13.  Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewać, do naszego chóru 

parafialnego. Nie ma ograniczeń wiekowych. Wszyscy są mile widziani. Nie jest 

wymagana znajomość nut. Próby odbywają się w każdy czwartek w godz. 

18.45-20.45 w naszej kaplicy. Bliższe informacje można uzyskać u organisty po 

każdej Mszy świętej. „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu”. 

14.  Do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy kandydatów do 

sakramentu Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania. Przy zapisie należy 

pobrać do uzupełnienia kartę informacyjną kandydata. Pierwsze spotkanie dla 

nowych kandydatów będzie 4 października po Mszy św. o godz. 18.00.  

15.  Spotkanie kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania będzie 27 

września po Mszy św. o godz. 18.00 



16.  Trwa nabór do Centrum Integracji Społecznej przy ul. Spokojnej 9 w Markach, 

prowadzonego przez Fundację Otwarte Serce. Zapraszamy osoby bez pracy, 

także z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnicy mają możliwość uzyskać 

wsparcie doradcy zawodowego, skorzystać z praktyk zawodowych w 

wybranych przez siebie miejscach pracy. CIS zapewnia ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne oraz wynagrodzenie. W ramach oferty uczestnicy 

podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztacie z krawiectwa i 

rękodzieła oraz ucząc się obsługi maszyny hafciarskiej. 

17.  Dziękujemy mieszkańcom z ul. Zosi za posprzątanie kaplicy. Zamówili Mszę św. 

o Boże błogosławieństwo w rodzinach na 4 października o godz. 11.00. 

18.  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 


