Ogłoszenia 16 lutego 2014

Ogłoszenia parafialne parafii rzymskokatolickiej
pw. Św. Wojciecha w Wyszkowie 16.02. 2014 r.

1. Dziś wypada VI niedziela zwykła.

2. Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. dr Jarosławowi Kotowskiemu – Rektorowi WSD w
Łomży za głoszone do nas Słowo Boże.

3. Bóg zapłać Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich i wszystkim, którzy zaangażowali się w
przygotowanie Dnia Chorego w naszej parafii.

4. Bóg zapłać za ofiary składane na kościół i na tacę. Bóg zapłać naszym parafianom, gościom i
tym co chodzą do naszego kościoła.

5. W tym tygodniu rozpoczynamy ferie zimowe. Niech ten czas będzie czasem odpoczynku. Nie
zapomnijmy o codziennej modlitwie i przestrzeganiu Bożych przykazań.

6. W naszej parafii w ferie organizujemy półkolonie dla dzieci. Dzieci które nigdzie nie
wyjeżdżają na ferie zachęcamy do udziału. Zapraszamy od wtorku do piątku od godz. 11.00 do
14.00.

- We wtorek – zajęcia w salce parafialnej
- W środę – zajęcia w ZDZ (min. warsztaty gastronomiczne, taneczne mody, graficznoreklamowe itp.)
- W czwartek – zajęcia „Makowe Pole”
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- W piątek – wyjazd na łyżwy i kina.

7. W przyszłą niedzielę na Mszach św. porannych będziemy gościć zespół „Boża Nutka” z
Brańszczyka

8. Opłata za ogrzewanie kościoła w miesiącu styczniu wyniosła 4250 zł. W przyszłą niedzielę
taca przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.

9. Przy wyjściu z kościoła pod chórem można złożyć podpis popierający budowę świateł na
przejściu przy ul. Kościuszki. Wiemy, że droga przy kościele jest bardzo ruchliwa i trudno jest
przejść przez ulicę idąc do kościoła, czy do szkoły. Dlatego też zachęcamy do składania
podpisów, które skierujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

10. Organizujemy wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Czerwińska. Wyjazd w sobotę 15
marca o godz. 11.00. Zapisy do końca lutego, więc ci którzy zamierzają jechać nie odkładają
zapisu na później.

11. Zachęcamy do nabywania gazety „Głos Katolicki”, w której umieszczone jest zdjęcie
przedstawiające min. papieża Franciszka, bp. Janusza Stepnowskiego, bp. Stanisława
Stefanka i ks. Łukasza Oleksiaka pochodzącego z naszej parafii. Jest to zdjęcie unikatowe i
historyczne. „Głos Katolicki” do nabycia w naszym sklepiku.
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