Jak służyć chorym – PSW 23 luty

VI niedziela zwykła /17.02.2019/
1. Świętując dzień Pański pochylamy się nad Słowem i
tajemnicą małżeństwa. Dziękujemy tym, którzy dziś jako
małżonkowie są razem na Mszy świętej dając świadectwo
jedności małżeńskiej.
2. Panu Ferdynandowi z Łęg dziękujemy za troskę i
posprzątanie otoczenia wokół kościoła.
3. Za spotkanie ze starszymi i chorymi oraz wszystkim,
którzy się przywieźli seniorów, by byli i umocnili się łaską
w dniu chorego – Bóg zapłać.
4. W sobotę 23 lutego Pratulińska Szkoła Wiary pod hasłem:
Jak wierzący troszczy się o chorych. Tradycyjnie rozpocznie
nasze spotkanie o 18.30 różaniec w intencji chorych i
cierpiących /prowadzi KPKRP/ o 19.00 Eucharystia pod
przewodnictwem Ks. Pawła Siedlanowskiego, po niej
zawierzenie naszych spraw przez orędownictwo Błogosławionego
Jana Andrzejuka. Liturgię prosimy by przygotowali mieszkańcy
Pratulina.
5. W ramach przygotowania do bierzmowania w sobotę młodzież
uczestniczy w Pratulińskiej Szkole Wiary
6. W przyszłą niedzielę o godz. 7.30 modlitwa za zmarłych
/imiennie wyczytywane karty z Bohukał/ o godz. 10.00 w
kaplicy /karty z Cieleśnicy/.
7. Na kościół przekazano ofiarę z Woroblina 100zł. Bóg
zapłać.
8. Wychodząc znajdziemy na stoliku „Dobre Słowo” na ten
tydzień – czyli – nasza cotygodniowa prasa – polecamy.
9. Zawierzamy wstawiennictwu błogosławionych Unitów naszych
parafian, gości oraz tych którzy w tym tygodniu przeżywają
swoje święto.
10. Pamięcią i modlitwą przed Bogiem otaczamy zmarłych.

Z ziemi podlaskiej – FILM o Pratulinie
W piątek rano ruszyły zdjęcia do nowego filmu o męczeńskich
wydarzeniach Podlasia pt: Z ziemi podlaskiej w reżyserii
Michała Muzyczuka. Poniżej dzięki życzliwości reżysera
prezentujemy kilka fotek z planu.
Relację z planu filmowego i zdjęcia możemy znaleźć klikając
na facebook.com/zziemipodlaskiej/
ngg_shortcode_0_placeholder

IV niedziela zwykła /03.02.2019/
1. Składamy serdeczne podziękowania za udział w zdjęciach i
czynne włączenie się w przygotowanie filmu o Unitach
Podlaskich. Bóg zapłać.
2. Witamy w naszej wspólnocie Ks. Dariusza Radywaniuka –
Dyrektora Domu Pielgrzyma, który w miarę swoich możliwości
będzie nas wspomagał w niedzielę i święta.
3. 11 lutego będziemy przeżywać Światowy Dzień Chorego –
Kościół – również i nasz parafialny chce spotkać się ze
wszystkimi starszymi, chorymi, tymi, którzy z powodu
dolegliwości choroby czy wieku nie uczestniczą w życiu
parafialnym. Prosimy już dziś zaplanować tak czas by dowieźć
chorych na ten szczególny dzień im poświęcony.
4. Za tydzień spotkania z dziećmi pierwszokomunijnymi i
katechezy nie będzie.
5. Państwo radni w najbliższym czasie przejdą po rodzinach
naszej parafii, by zebrać ofiary na pozostałe po remontach
zobowiązania finansowe parafii. Prosimy was wszystkich o
życzliwe przyjęcie i wsparcie w miarę swoich możliwości.
6. W zakrystii czeka na prenumeratorów Rycerz Niepokalanej a
na stoliku Echo Katolickie i Niedziela – polecamy.
7. Módlmy się za całą naszą Parafię jak i za Solenizantów
oraz jubilatów tego tygodnia.
8. Czynem miłosierdzia i modlitwą wspierajmy wszystkich

wiernych zmarłych.

