Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA
10 lutego 2019

1. W sobotę 9 lutego zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie. Dziękujemy
przede wszystkim Panu Bogu za ten szczególny czas kolędy. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyjęli nas kapłanów w swoich domach, w swoich rodzinach. Dziękujemy za
wszelaką życzliwość, za poczęstunki. Bardzo dziękujemy za złożone ofiary: te na
budowę i te na kolędę. Niech Boże błogosławieństwo, które zaniósł do Waszych
domów, mieszkań i rodzin kapłan, pozostanie i towarzyszy przez cały rok.
2. Od jutra wraca stary porządek Mszy Św. w naszej parafii, czyli rano o
godz. 8.00 i wieczorem o godz. 18.30. Kancelaria Parafialna już będzie
czynna po południu od godz. 16.00 – 18.00. W środę o godz. 18.30
zapraszamy już na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, natomiast
w czwartek zapraszamy także o godz. 18.30 na Nowennę do Św. Jana Pawła
II
3. Jutro 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w Światowy Dzień
Chorego, zapraszamy wszystkich chorych, starszych, wszystkich naszych parafian i
gości w jesieni życia, na Mszę Świętą o godz. 18.30, na której udzielimy Sakramentu
Namaszczenie Chorych. Pamiętajmy o osobach chorych i wspierajmy ich naszą
modlitwą i pomocą.
4. W środę 13 lutego zapraszamy na RÓŻANIEC FATIMSKI, który będzie po
wieczornej Mszy Św. Prosimy zabrać ze sobą świece. Nie będzie procesji wokół
kaplicy z figurą Matki Bożej.
5. Dziękujemy dwom rodzinom za dar serca, złożony na budowę kościoła.
Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na TACĘ BUDOWLANĄ. Dziękujemy też
nowożeńcom: Marcie i Tomaszowi za ofiarowanie kwiatów z racji ich ślubu.
6. We wtorek 12 lutego na godz. 17.00 zapraszamy wszystkie III klasy Gimnazjum
na spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania.
7. Koło Koronkowe i Proboszcz Parafii w Szczypiornie zapraszają w piątek 15
lutego br. na spotkanie z cyklu „Miłosierdzie na wyciągnięcie ręki”. Msza Św. o g.
18.00, następnie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i o g. 19.00 konferencja pt.
„WOLONTARIAT – być ołówkiem w ręku Boga”. Konferencję wygłosi Milena

Garcarek – od 20 lat czynnie biorąca udział w wolontariacie, a od 10 lat
wychowawca w więzieniu. Koordynator wolontariatu w Fundacji „Mocni Miłością”.
8. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Jest już nowy „Opiekun”. Polecamy
m.in. piękne świadectwa młodzieży z diecezji kaliskiej, która uczestniczyła w
Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Polecamy także „Niedzielę”,
„Przewodnik Katolicki” i „Gościa Niedzielnego”. Polecamy także kolejny numer
kwartalnika: „Okno wiary” w cenie 10 zł, którego tematem jest niepodległość.
9. Drogim naszym Parafianom, miłym Gościom, życzymy obfitych Łask Bożych
przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II.

