
Ogłoszenia parafialne 

5. Niedziela Zwykła - 5 lutego 2023 

 

1. Dziś 5. niedziela zwykła, a zarazem wspomnienie św. Agaty. Jej symbolami są chleb i 

woda, które poświęcamy podczas każdej Mszy św. Chleb jest symbolem dobroci, a woda 

życia. Przy wyjściu z kościoła możemy zabrać je do domu. 

2. W piątek 10 lutego br. o 15.00 w naszym Sanktuarium, w rocznicę pierwszej wywózki na 

nieludzką ziemię, odbędzie się Msza św. w intencji Sybiraków i ich rodzin. 

3. W sobotę 11 lutego br. wspominamy Matkę Bożą z Lourdes. Jest to także Światowy Dzień 

Chorego, ustanowiony przed laty przez św. Jana Pawła II. W naszym Sanktuarium obrzęd 

namaszczenia chorych będzie miał miejsce podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 15.00. W miarę 

możliwości zatroszczmy się o osoby chore i w podeszłym wieku, które chcą w tym dniu być w 

kościele. Pomóżmy im dotrzeć na liturgię. 

4. W niedzielę 12 lutego br. po Mszy św. o godz. 12.00 czyli około godz. 13.00 odbędzie się 

spektakl "Boże Narodzenie na dworcu", który będzie wystawiony przez naszą grupę 

teatralną "Dolina Miłosierdzia". Zapraszamy do auli św. Jana Pawła II. 

5. W niedzielę 12 lutego br. po Mszy św. o 10.30 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci, 

które przygotowują się do I Komunii św. Ponadto tego dnia odbędzie się spotkanie formacyjne 

członków i sympatyków atelier Ruchu Gloriosa Trinita z rejonu łomżyńskiego. Rozpocznie się 

ono Mszą św. o 12.00. 

6. W niedzielę 12 lutego br. o 17.00, z racji na wspomnienie św. Walentego, Opactwo Panien 

Benedyktynek zaprasza na Msze św. w intencji zakochanych. 

7. W dniach 28 czerwca - 6 lipca 2023 r. nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Libanu. 

Szczegółowy program i więcej informacji w folderach dostępnych przy wyjściu z kościoła oraz 

u ks. Wojciecha. 

8. W tym tygodniu ostatnie dwa dni kolędowe: 

6 lutego (poniedziałek) od 16.00: 

Szosa Zambrowska – budownictwo indywidualne, ul. Spółdzielcza – budownictwo 

indywidualne, ul. Kard. Wyszyńskiego – budownictwo indywidualne 

11 lutego (sobota) od 10.00: 

ul. Rycerska 19, 21, 23 i 25 oraz na zaproszenia indywidualne 

Rodziny, które nie mogły przyjąć księdza w wyznaczonym terminie, mogą zgłaszać się do 

kancelarii lub w zakrystii w celu ustalenia nowej daty. 

9. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 

błogosławionej niedzieli. 


