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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ V Niedziela Zwykła -04.02.2018/
1. Dzisiaj o godzinie 10.30 zostanie odprawiona uroczysta Msza
Święta w intencji Sybiraków z okazji 20 r. wbudowania tablicy
pamiątkowej w kościele.
2. Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 12.00 dzieci przygotowujące się do I
Komunii św. otrzymają z rąk swoich ojców świece – symbol
Chrystusa – Światłości Świata.
3. Dzisiaj po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
18.00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
5. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes,
obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. W związku z tym na
uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych
zapraszamy w sobotę o godzinie 9.00. Sakrament namaszczenia
mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie
łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym
i starszym krewnym w dotarciu do świątyni.
6. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą przy
demontażu choinek i dekoracji bożonarodzeniowych.
7. Kancelaria w tym tygodniu czynna tylko we czwartek. W nagłych
sprawach prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszy św.
o godzinie 18.00.
8. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
kalendarze, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych
artykułów.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica
z Katanii na Sycylii, patronka kobiet karmiących
i w chorobach piersi.
• 6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi
męczennicy
na
Dalekim
Wschodzie,
ukrzyżowani
w Nagasaki w Japonii.
• 10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra
i naśladowczyni św. Benedykta, założycielka żeńskich
klasztorów benedyktyńskich.

Radio Rodzina
18 grudnia został uruchomiony nowy nadajnik Radia Rodzina w Kłodzku. Dzięki
niemu mieszkańcy Kłodzka i okolic mogą już odbierać audycje radiowe na
częstotliwości 97,1 FM

Do tej pory Radio Rodzina można usłyszeć we Wrocławiu na częstotliwości 92,0
FM, w Świdnicy na 98,1 FM, w Strzelinie na 94,8 FM, Brzegu 94,0 FM, Kotlinie
Kłodzkiej na 107,2 FM, w Kudowie Zdrój 88,7 FM, w Wołowie na 99,6 FM, Miliczu
na 88,5 FM oraz online przez stronę internetową: http://www.radiorodzina.pl

