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1. Rozpoczęły się ferie szkolne. Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzicami do wspólnego
organizowania i spędzania czasu przy parafii, w salach i na świeżym powietrzu, np. na zabawie
w grupach zuchowych, scholii, projekcjach filmów, dyskotece, na kuligu, etc.
2. Zapraszam na bal karnawałowy w sobotę, 6 lutego 2016 r. w Bepisie. Koszt od osoby 120
zł. Zapisy do w kancelarii i zakrystii i prosimy o dokonywanie wpłat.
3. Także, zgłoszenia na dyskotekę karnawałową dobiegają końca i koniecznie prosimy o
składanie deklaracji.
4. Siostry Loretanki zapraszają dziewczęta na Rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej
Loretańskiej w Loretto koło Kamieńczyka w dniach od 31 stycznia do 5 lutego. Zapisy i
szczegółowe informacje na stronie www.powolanialoretanki.pl lub u s. Teresy Kamińskiej pod
numerem telefonu
698 130 279.
5. Zaproszenie na rekolekcje powołaniowe do Seminarium dla chłopców z klas II
Gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Zgłoszenia u Ks. Piotra.
6. Przy naszej Parafii, w salach obok kancelarii powstała Poradnia psychologiczna terapii
uzależnień prowadzona przez fachową kadrę psychologów dyplomowanych i terapeutów, którzy
nieodpłatnie prowadzą konsultacje i terapię indywidualną i grupową w ramach projektu
finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Augustów. Czynna jest w środy od 16 do 20.00 i
soboty od 10 do 16.00. Zapraszamy.
7. Tworzy się grupa żeńska "Kantyczka" na wzór męskiej Ćwiary" która chcę sie spotykać
na kwadrans modlitwy u Pana Jezusa Klęczącego w każdy wtorek o godz. 20.15. Zapraszamy.
8. Zachęcam do czytania prascy katolickiej.
9. Odszedł do Pana śp. Tomasz Naglik, wieczny odpoczynek....

Porządek kolędy w dniach 25.01 do 30. 01. 2016 r.

- Poniedziałek: 25 stycznia: od 15.30- ul. Dąbrowskiego - jeden ksiądz
- Wtorek, 26 stycznia: od godz. 15.30; ul. Sadowa i ul. Garncarska - początek od
Garncarskiej - jeden kapłan
- Środa, 27 stycznia: od godz. 15.30 ul. Cicha i Zakątek, początek od ul. Cichej - jeden
ksiądz
- Czwartek, 28 stycznia: od 15.30 ul. M. Dąbrowskiej - jeden ksiądz
- Piątek, 29 stycznia: od godz. 15.30 ul. Wiejska - jeden ksiądz
- Sobota: 30 stycznia: od godz. 9.00 ul. Nowomiejska numery parzyste (część miedzy
Kwaśną a ul. Borki) - 2 księży. Jeden kapłan rozpocznie od ul. Kwaśnej, a drugi od ul. Borki.
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