
 

Ogłoszenia parafialne – 26 Niedziela Zwykła 
Niedziela statystyczna w Kościele 

1. Dzisiaj spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci klas 2 po Mszy św. o godz. 12.15. 

2. Dzisiaj niedziela statystyczna. Odbędzie się liczenie wiernych w kościele. 

3. Dzisiaj przeżywamy Dzień solidarności z Afganistanem. Po Mszy św. będzie zbiórka do puszek. 

4. 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 dzisiaj po Mszy św. o godz. 18.00.  

5. We wtorek kolejna rocznica beatyfikacji błogosławionego Ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. siostry 

Faustyny Kowalskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 

przy kapliczkach w naszej parafii, róg ul. Piłsudskiego i Szkolnej oraz Ząbkowskiej i Szkolnej. 

6. W środę święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Warszawie-Pradze, głównej świątyni naszej 

diecezji. 

7. W piątek rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Będą sprawowane w następującym porządku: 

 W niedziele i dni powszednie o godz. 17.30 

 Dla dzieci we wtorki i czwartki 

 Dla młodzieży w środę i sobotę 

 zapraszamy wszystkie wspólnoty parafialne do włączenia się w tę modlitwę 

 wiernych prosimy o liczny i pobożny udział  

Aby uzyskać odpust zupełny za odmówienie Różańca w kaplicy lub rodzinie, należy spełnić warunki: 

 odmówić w sposób ciągły pięć tajemnic różańcowych 

 z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic różańcowych 

 przy odmawianiu publicznym zapowiadać tajemnice różańcowe. 

8. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca: 

 Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 

 Spowiedź o godz. 7.00 i 17.00 

 Różaniec i nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu sercu Pana Jezusa o godz. 17.30. 

9. Młodzież zapraszamy na spotkanie Oazy w piątek o godz. 18.30 na plebanii. 

10. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00. 

11. Kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę w sobotę o godz. 10.00. 

12. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP w 1 sobotę miesiąca o godz. 17.00. Podczas 

Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się zawierzenie zelatorów Różańca świętego Matce Bożej. 

13. Burmistrz Miasta Marki oraz Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze serdecznie zaprasza całe rodziny na 

SPARTAKIADĘ RODZINNĄ organizowaną dzisiaj na miejskim STADIONE przy ul. Wspólnej 12 . Od godz. 13-

18:00. W programie liczne atrakcje. Na zakończenie ognisko. 

14. Centrum Integracji Społecznej w Markach, ul. Spokojna 9 zaprasza na bezpłatne warsztaty dla osób 

bezrobotnych. Kontakt 799-055-821 

15. Młodzieżowy klub socjoterapeutyczny Otwarte serce (Marki, ul. Spokojna 9) od poniedziałku do piątku w 

godz. 15.00-19.00 zaprasza na ciekawe zajęcia muzyczne, artystyczne, filmowe, komputerowe i 

fotograficzne. Kontakt 511-268-743 

16. W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy wiernych z ul. z Osiedla Szpitalna, a w przyszłym z ul. 

Szpitalnej nr nieparzyste. 

17. Można już zamawiać intencje Mszy świętych na 2022 rok. 

18. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o dalsze wsparcie finansowe i 

modlitewne: 

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 


