
Ogłoszenia parafialne – 18 kwietnia 2022 r. 

Poniedziałek Wielkanocny 
 

1. Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj nabożeństwo po Mszy św. wieczornej, 

a od wtorku do soboty o godz. 17.00. 

2. We wtorek Msza św. wieczorna w intencji ks. Roberta z okazji imienin. 

3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie świąteczne dla ministrantów i 

lektorów. 

4. 21 kwietnia, we czwartek o godz. 19.00 na scenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-

Rekreacyjnego wybrzmi poezja i muzyka, w proteście przeciwko wojnie. W koncercie 

wystąpi solistka Opery Narodowej, Anna Lubańska, wirtuoz gitary Roman Ziemlański, 

aktor Jerzy Łazewski oraz nowoutworzona grupa wokalna polsko-ukraińska Kalina. 

Usłyszymy także zespół Fundacji Otwarte Serce, grupę etniczno-folkową Sumana, 

artystów z Teatru Piosenki OLALA oraz przyjaciół MOK. Cały dochód z koncertu będzie 

przeznaczony na wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w 

Markach. Koncert poprzedzony będzie od godz.: 17.30 częścią otwartą, w trakcie 

której odbędzie się licytacja dzieł mareckich artystów, wystawa fotografii „Marki dla 

Ukrainy” i degustacja dań kuchni ukraińskiej. Bilety w cenie 35 zł dostępne są na 

https://www.bilety24.pl oraz w kasach MCER. 

5. W piątek z racji Oktawy Wielkanocy można spożywać pokarmy mięsne. 

6. W piątek 22 kwietnia zapraszamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa, na czuwanie 

modlitewne „Noc Walki Duchowej o Błogosławieństwo dla Polski”. Wyjazd sprzed 

kościoła parafii Świętego Izydora o godzinie 18.00. Powrót do Marek o godzinie 4.00. 

Koszt 30 zł. Więcej szczegółów, zapisy u pana Marka Kroczka. 

7. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego: 

 O godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Koronka do 

Miłosierdzia Bożego. Adoracja do godz. 18.00 

 Można uzyskać odpust zupełny za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego 

przed Najświętszym Sakramentem 

 Taca na dzieła charytatywne Caritas diecezji. 

8. Za tydzień będzie Msza św. o godz. 12.15. 

9. Spotkanie Szkoły modlitwy w niedzielę po mszy św. wieczornej na plebanii. 

10.  O posprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy wiernych z ul. Braci Briggsów, a w 

przyszłym tygodniu z ul. Kosynierów 4. 

11.  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 

zapowiedzi przedślubne: 

Łukasz Mądry, kawaler i Weronika Kinga Bujno, panna, oboje z par. tutejszej – zapowiedź 2 

 

https://www.bilety24.pl/

