Boże Narodzenie /25-26.12.2017/
1. Dziękujemy za wczorajsze wieczorne wspaniałe spotkanie
kolędowe wszystkim, którzy w nim uczestniczyli. Dziękujemy
również za wszelkie formy życzliwości jakie napłynęły do
parafii w formie życzeń.
2. Dziś w oktawie Bożego Narodzenia przeżywamy II dzień
świąt. Zgodnie z tradycją przed zakończeniem Mszy
pobłogosławimy owies, a ofiary które składaliśmy na tacę
przekazujemy na obchody jubileuszu diecezji siedleckiej.
3. Jutro święto św. Jana Apostoła. Zapraszamy na Eucharystię
o godzinie 16.00 gdzie zgodnie ze zwyczajem i tradycją
błogosławimy wino.
4. Od środy rozpoczynamy odwiedziny naszej rodziny
parafialnej.
Planujemy taki porządek:
środa PRATULIN (2 księży) od godz. 17.00
czwartek DERŁO I KOLONIA (2 księży) od godz. 10.00
Piątek ZACZOPKI I KOLONIA (2 księży) od godz. 10.00
Sobota WOROBLIN (1 ksiądz) od godziny 10.00
Wtorek CIELEŚNICA (2 księży) od godz. 10.00
Środa ŁĘGI (2 księży) od godz. 10.00
Czwartek BOHUKAŁY /po stronie ośrodka zdrowia (2 księży) od
15.00
Piątek BOHUKAŁY -po stronie lewej od ronda (2 księży) od
15.00
Prosimy podstawić pojazdy po księży.
5. W niedzielę zakończenie roku 2017. Zapraszamy do
wspólnego dziękowania za dar 365 dni czasu, który przeminął.
Nabożeństwo o godz. 12.00 w kościele.
6. Informujemy, że na czas kolędy msze święte sprawujemy
tylko rano o godz. 8.00.
7. W poniedziałek rozpoczniemy Nowy Rok. Przyjdźmy, by Bogu
zawierzyć czas nam dany, by prosić o orędownictwo Świętą
Bożą Rodzicielkę, której uroczystość będziemy obchodzić.
Msze św. wyjątkowo o 10.15 w kaplicy, 12.00 i 16.00 w
kościele – nie ma mszy świętej o godz. 8.00
8. Prasa wyłożona na stoliku.
9.Do ofiar złożonych na dar jubileuszowy dołożono datki z

Pratulina i Kol. Derło oraz ofiarę bezimienną z Warszawy
przekazano na prace parafialne. Bóg zapłać
10. Radość Bożej Dzieciny, która błogosławi niech napełnia
nasze serca i nasze rodziny oraz przybyłych gości umacniając
wstawiennictwem Błogosławionych Męczenników Podlaskich.
11. Jednoczmy się w modlitwie i wspierajmy naszych zmarłych.

