Ogłoszenia parafialne
V Niedziela zwykła
9 lutego 2019
10 lutego 2019
V NIEDZIELA ZWYKŁA
1.Jutro 11 lutego przypada wspomnienie MB z Lourdes. W tym dniu odbywa się Światowy Dzień
Chorego. Biskup Drohiczyński z tej okazji spotyka się z chorymi w różnych miejscach. Już dzisiaj
takie spotkanie odbędzie się w Powiatowym szpitalu w Węgrowie. Ks. Biskup odwiedzi chorych na
oddziałach, a o 16.30 w kaplicy szpitalnej odprawi mszę św. w intencji chorych.
2. W naszym kościele msza św. w intencji chorych będzie w poniedziałek 11 II o 17.00. Będziemy
udzielać Sakramentu chorych dla chętnych (chorych i osób starszych). Wcześniej od 10.00
pojedziemy do chorych do domów. Mamy kilka zgłoszeń i można jeszcze dopisać osoby, które chcą
przyjąć ten sakrament, a nie mogą przybyć do kościoła.
3. Kurs przedmałżeński dzisiaj o 16.00 w Sali przy zakrystii.
4. 14 lutego święto św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy.
5.Także 14 lutego Katolickie Przedszkole Św. Antoniego świętuje swoje ósme urodziny. Będzie tort
urodzinowy dla dzieci i pracowników.
6.Zakończyły się ferie i nasze półkolonie. Dziękujemy wszystkim organizatorom i prowadzącym:
półkolonie: ks. Sylwester Grzeszczuk, p. Agnieszka Jurkowska, p. Elżbieta Wrzosek, p. Milena
Plewka, p. Olga Małyska, p. Sławomir Bieniek, młodzież z KSM: Iza, Maria, Karolina i Sylwia.
7.Za tydzień III niedziela miesiąca. Taca będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.
8. Także za tydzień: a) na 11.30 spotkanie przed I spowiedzią i Komunią św.
b) na 15.00 spotkanie przed Bierzmowaniem, a po mszy św. spotkania w grupach.
9. Spotkanie katechetów odbędzie się w czwartek 14 lutego o 19.30. Zapraszamy na plebanię.
10. Burmistrz Węgrowa zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Węgrowa i rolnikami, które odbędzie
się 17 lutego o 13.00 w WOK-u.
11. Dane statystyczne z kolędy:
Rodzin – ok. 1300
Dzieci – ok. 650
Młodzieży – ok. 630
Chorych i starszych – ok. 140

Osób samotnie wychowujących dzieci – ok. 60
Osób zameldowanych w parafii– ok. 3750
Katolików faktycznie zamieszkujących – ok. 3200
12.Niektóre wagi i postulaty: a) nie parkować na chodniku i przejściach przed kościołem, b)
błogosławić dzieci po 11.30, c) Zapowiedzi czytać także na sumie (10.00), d) głośniej i wyraźniej
czytać ogłoszenia (szczególnie Proboszcz).

