
Ogłoszenia parafialne - 2 Niedziela Adwentu 

1. Dzisiaj poświęcenie medalików dla dzieci kl. 3 podczas Mszy św. o godz. 12.15. 

2. Dzisiaj spotkanie Szkoły modlitwy o godz. 19.00 na plebanii. 

3. Dzisiaj wolontariusze parafialnego Caritas będą zbierali ofiary do puszek na świąteczną pomoc dla 

swoich podopiecznych. Nowych wolontariuszy zapraszamy do kontaktu pod nr tel. kom. 793-382-200. 

Ofiary można przekazywać także na konto w banku. Dane do wpłaty: 

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Izydora 

Al. J. Piłsudskiego 93, 05-270 Marki 

Nr rachunku 20 8015 0004 2020 5463 2020 0002 

4. Dzisiaj z racji 1 niedzieli grudnia o godz. 17.30 nabożeństwo adoracyjne. Nieszpory. 

5. W poniedziałek i we wtorek kancelaria parafialna będzie czynna w godzinach 17.00-17.45. 

6. W poniedziałek i we wtorek w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie odbędą się nabożeństwa 

Drogi krzyżowej oraz przebłagania za grzechy w ramach rekolekcji 33 dniowych. Zapraszamy osoby 

zainteresowane od godz. 19.00. 

7. Codziennie przez cały Adwent śpiewane są Godzinki ku czci NMP od godz. 6.35. 

8. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00 oraz we wtorki i czwartki o godz. 18.00. 

9. W środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00.  

 godz. 18.00 Msza św. z włączeniem do Wspólnoty Żywego Różańca członków Róż 

Różańcowych: Róży Duchownej, Królowej Pokoju, Królowej Nieba i Ziemi oraz nowo powstałych 

św. Rodziny, św. Barbary i św. Michała Archanioła z zawierzeniem ich Matce Bożej. Podczas tej 

uroczystości będzie również możliwość odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 

przez ręce Maryi. Wszystkich zawierzających się prosimy o przyniesienie jednej róży dla Maryi. 

10.  We czwartek Mszę św. o godz. 18.00 ofiarujemy w intencji Pana Wiesława, organisty z okazji 

przypadających imienin. 

11. W piątek wspomnienie NMP Loretańskiej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. 

12.  Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w piątek o godz. 17.00. 

13.  Spotkanie Oazy młodzieżowej w piątek o godz. 18.30. 

14.  Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 9.00.  

15.  Za tydzień rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwentowe. Odbędą się w dniach 12-14 grudnia. 

Prosimy zarezerwować odpowiednio czas do ich przeżywania. 

16.  Za tydzień po każdej mszy świętej wolontariusze Caritas będą rozprowadzali świece na stół wigilijny.  

17.  Za tydzień spotkanie dla kandydatów do bierzmowania rok 1 i 2 po mszy św. wieczornej. 

18.  W dwie kolejne niedziele (12 i 19 grudnia) przed kaplicą przedstawiciele Akcji Katolickiej będą 

rozprowadzać pobłogosławione sianko na stół wigilijny. Uzyskane środki przeznaczone będą na 

działalność ewangelizacyjną Akcji. 

19.  Rozpoczął się diecezjalny etap Synodu powszechnego zwołanego przez papieża Franciszka 

dotyczącego wspólnego rozeznawania drogi Kościoła we współczesnych czasach. W naszej parafii 

został powołany zespół synodalny. W ramach etapu diecezjalnego każdy może wypowiedzieć się 

poprzez wypełnienie ankiety synodalnej, którą można pobrać w zakrystii lub z internetowej strony 

parafialnej. Zachęcamy do zapoznania się oraz wypełnienia ankiety osoby indywidualne oraz rodziny. 

20.  Burmistrz miasta Marki zaprasza na VI Marecki Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w dniach 11 i 

12 grudnia w godz. 14.00-18.00 na Skwerze Żołnierzy Wyklętych obok Urzędu Miasta. 

21.  Opłatki dostępne są w zakrystii. 

22.  Siostry zakonne z Pustelnika z ul. Kasztanowej organizują wyjazdowe ferie zimowe. Szczegóły na 

stronie Zgromadzenia Sióstr oraz w naszej zakrystii. 

23. Dziękujemy za ofiary na budowę i utrzymanie kościoła parafialnego. 

nr konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

zapowiedzi: Łukasz Filip Lutyński i Emilia Baranowska, oboje z parafii tutejszej. Zapowiedź 2 


