
Ogłoszenia parafialne 22 Niedziela Zwykła 

 

1. Dziś 80 rocz. wybuchu II Wojny Światowej 

- o godz. 11.00 Msza św., w której wspomnimy obrońców Ojczyzny 

- po Mszy św. dalsze uroczystości przed kaplicą 

- o godz. 18.00 Msza św. w intencji poległych w czasie II Wojny Światowej. 

2. Dziś z racji I niedzieli miesiąca będzie Nabożeństwo adoracyjne i procesja o godz. 

17.30. 

3. Również dzisiaj zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny. 

4. Od jutra Msze św. w dni powszednie będą odprawiane o godz. 7.00 i 18.00. 

5. W I Piątek miesiąca spowiedź o godz. 7.00 i 17.00. Prosimy uczniów, aby tę spowiedź 

potraktowali jako spowiedź na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. 

6. W sobotę 7 września o godz. 16.00 pierwsza po wakacjach zbiórka ministrantów i 

bielanek. Zapraszamy całą służbę liturgiczną. Po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny z racji I Soboty  

miesiąca.  

7. Za tydzień poświęcenie przyborów szkolnych na Mszy św. o godz. 11.00 oraz o godz. 

12.15 dla dzieci kl. 2 i 3. 

8. Za tydzień taca na Seminarium Duchowne w Warszawie. 

9. O sprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. Rodziewiczówny, a w 

przyszłym tygodniu ul. Koszalińskiej, Słupeckiej i Jasnej. 

10. Za ofiary na budowę kościoła dziękujemy wiernym z ul. Szkolnej nr nieparzyste, Braci 

Briggsów oraz Mazowieckiej. 

11. Od przyszłej niedzieli do końca września Ks. Robert będzie prowadził zapisy 

kandydatów do sakramentu Bierzmowania na pierwszy rok przygotowania, czyli do 

tzw. „Juniorów”. Pierwsze spotkanie dla nowych kandydatów będzie 6 października 

po Mszy św. o godz. 18.00. Przy zapisie należy pobrać do uzupełnienia kartę 

informacyjną kandydata. 

12. Spotkanie kandydatów do Bierzmowania rok drugi przygotowania, czyli tzw. 

„Seniorów” będzie 29 września po Mszy św. o godz. 18.00 

13. Zapraszamy bardzo serdecznie na IX Dzień Rodziny, który odbędzie się 15 września 

na terenie przykościelnym naszej Parafii NMP Matki Kościoła. Tegoroczne spotkanie 

upłynie nam pod hasłem Postaw na Rodzinę. Rozpoczniemy uroczystą Mszą św. o 

godz. 11.00, a po niej o godz. 12.00 nastąpi oficjalne powitanie i otwarcie imprezy, 

która potrwa do godz. 18.00. W programie m.in. warsztaty dla dzieci, dmuchane 

zjeżdżalnie, konkursy dla małych i dużych, pokazy umiejętności strażackich, koncerty, 

poczęstunek w formie grilla i kawiarenki oraz wiele innych atrakcji umożliwiających 

naszą integrację miejsko-parafialną. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Marki oraz błogosławieństwem Księdza Proboszcza. 


