Ogłoszenia parafialne 1 Niedziela Adwentu
1. Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Kierujemy nasze
serca także na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Jest to czas radości i
nadziei, ale starajmy się zachować powagę tego okresu.
2. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy we wtorki i
czwartki na godz. 18.00. Prosimy dzieci, młodzież i starszych o przyniesienie świec –
roratek. Są one znakiem Maryi z wiarą oczekującej na przyjście Mesjasza.
3. Rekolekcje adwentowe z renowacją Misji św. rozpoczną się za tydzień i potrwają do
środy.
4. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas trzecich z poświęceniem
medalików.
5. Dzisiaj spotkanie dla kandydatów do bierzmowania roku pierwszego wyjątkowo o
godz. 16.00.
6. Dzisiaj po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na
Wschodzie.
7. Dzisiaj ostatni dzień na odbiór kart na zimowisko. Przy odbiorze należy wpłacić
zaliczkę w wysokości 100zł. Nie odebranie karty i brak zaliczki oznaczają rezygnację z
wyjazdu oraz skreślenie z listy uczestników.
8. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca:
 Z racji 1 niedzieli miesiąca zapraszamy dzisiaj o godz. 17.30 na Nabożeństwo
adoracyjne.
 Spowiedź w 1 Piątek o godz. 7.00 i 17.00. Jeżeli to możliwe, to prosimy
przełożyć tej spowiedzi na czas rekolekcji po niedzieli 8 grudnia.
 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
w sobotę po Mszy św. wieczornej.
9. Za tydzień Msza św. o godz. 12.15 i spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. z klas drugich.
10. Za tydzień wolontariusze Parafialnego Caritas będą zbierali po wszystkich Mszach św.
ofiary do puszek przeznaczone na zorganizowanie Wigilijnego spotkania dla 60
najuboższych podopiecznych – osób starszych, chorych i samotnych, a także na
przygotowanie dla nich paczek świątecznych.
11.Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają
na sztukę seminaryjną. W tym roku wystawiony zostanie spektakl pt. ”Opowieść
wigilijna”. Organizujemy wyjazd autokarem z naszej Parafii na spektakl 14 grudnia.
Wyjazd o godz. 13.30. Koszt 10zł od osoby. Dla ministrantów i bielanek wyjazd gratis.
12.W dniach 29 czerwca – 9 lipca 2020r. Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę
samolotową do Grecji „Śladami Świętego Pawła”. Więcej informacji na stronie
www.marki.net.pl oraz w gablocie.
13.W tym tygodniu o porządek w kaplicy prosimy wiernych z ul. Szkolnej nr parzyste od
Opolskiej do Lubelskiej, a w przyszłym z ul. Szkolnej nr nieparzyste od Piłsudskiego do
Warszawskiej.

14. Uprzejmie prosimy przedstawicieli ulic o rozprowadzenie poświęconych opłatków.
Ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na regulowanie należności
budowlanych. Bóg zapłać!
15. Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła.
16. Program ostatniego tygodnia rekolekcji 33 dniowych:
 Dzisiaj po mszy św. wieczornej konferencja i adoracja Najświętszego
Sakramentu
 W piątek o godz. 19.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
 W sobotę o godz. 15.00 Nabożeństwo pokutne
 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 19.30
Msza św. z Aktem Ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi. Bezpośrednie
przygotowanie o godz. 19.15.

