OGŁOSZENIA
5 Niedziela Zwykła
10.02.2019 r.
1. W czwartek wspomnienie św. Cyryla i Metodego - patronów Europy. Również

wspomnienie św. Walentego. Odpust w Futomie. Suma odpustowa o godz. 11.00.
Wypada także kolejna rocznica śmierci Anny Jenke.
2. W poniedziałek (11.02) wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.

Modlimy się za chorych.
3. W przyszłą niedzielę składka na ogrzewanie kościoła i spłatę długów za remont

kościoła.
4. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła paniom z ul. ks. Pilipca. Do sprzątania w tym

tygodniu prosimy panie ze Staników: panią Marię Jakubczyk, panią Edytę Piątek
panią Romanę Piątek, panią Krystynę Brzęk, panią Sabinę Szeliga, panią Dorotę
Piędel, panią Małgorzatę Pociask, panią Grażynę Początek i panię Katarzynę
Chochrek.
5. Od poniedziałku rozpoczynają się ferie dla dzieci. W II tygodniu w dniach 21 i 22

luty (czwartek i piątek) w Domu Parafialnym odbędą się "Ferie z Bogiem" dla dzieci
ze szkoły podstawowej od klasy II do VI.
6. Ogłoszenie społeczne: Burmistrz Błażowej informuje, że mieszkańcy - właściciele

budynków, mogą składać dodatkowe wnioski o przystąpienie do projektu pn. "Montaż
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Błażowa". Nabór obejmuje
tylko kotły na biomasę o mocy 20, 25 i 30 KW. Nabór potrwa tylko do 15 lutego 2019
r. Stosowne wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminy Błażowa lub w
pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obecnym numerze Niedzieli artykuł:

"Lekarz w białym chlebie" - Docierają tu chorzy z różnych stron świata. Proszą o
zdrowie i wyjeżdżają pocieszeni. Tę duchową klinikę założyła 161 lat temu w Lourdes
Matka Jezusa. I wciąż dobitniej pokazuje, kto jest ostatecznym źródłem naszych
witalnych sił. W Gościu Niedzielnym artykuł: "Maryja płacze nad światem" Zakonnica zauważyła, że podstawa figury Matki Bożej jest mokra, a potem dostrzegła,
że z jej oczu płyną łzy. Anioł wytłumaczył siostrze Agnes w Akito w Japonii, że
Maryja płacze, bo grzeszymy i że pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. I
inne ciekawe artykuły.

