XXXIII niedziela zwykła /18.11.2018/
1 W ubiegłą niedzielę złożyliśmy do puszek wsparcie dla
kościoła prześladowanego. Kwota została przekazana na konto
kurii diecezjalnej.
2. Dziś po sumie spotkanie rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych.
3. Dziś po sumie Koncert pieśni patriotycznej wraz z
montażem słowno – muzycznym.
4. Przeżywamy światowy dzień ubogich – taca przeznaczona na
Caritas diecezjalną.
5. W czwartek wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki
kościelnej. Przez dar naszej modlitwy podziękujmy Panu
Organiście Mariuszowi oraz naszym śpiewaczkom za
przewodniczenie śpiewom i ubogacanie liturgii.
6. W piątek zapraszamy na spotkanie w ramach PSW, którego
tematem będzie CIERPIENIE, które umacnia wiarę. Tradycyjnie
o 18.30 – różaniec, po nim Eucharystia i modlitwy
wstawiennicze. Prosimy oddział parafialny Koła Przyjaciół
KRP o prowadzenie modlitwy różańcowej, a do przygotowania
liturgii słowa mieszkańców Bohukał.
7. Caritas Diecezji Siedleckiej dostarczył do nas Świece
jako – Wigilijne Dzieło Pomocy. Rozprowadzane będą od
początku adwentu.
8. Za tydzień przeżywać będziemy w parafii radiową
niedzielę. Wraz z przedstawicielem naszej diecezjalnej
rozgłośni będziemy się modlić oraz datkami na tacę wesprzemy
nasze radio.
9. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego –
Uroczystość Chrystusa Króla – można uzyskać odpust pod
zwykłymi warunkami.
10. Przygotowującym się do bierzmowania przypominamy o
cyklicznym spotkaniu formacyjnym, które odbędzie się w
piątek o 19.00 w ramach Pratulińskiej Szkoły Wiary –
obecność obowiązkowa.
11. Katolicka lektura na długie wieczory wyłożona na stoliku
przy wyjściu.
12. Za naszych Darczyńców, którzy na kościół złożyli ofiary:
a wśród nich bezimiennie z Małaszewicz, za naszą Parafię,

solenizantów i jubilatów tego tygodnia oraz za wszystkich
potrzebujących naszej modlitwy.
13. Polecajmy wszystkich zmarłych spoczywających na naszym
cmentarzu i pochowanego wczoraj Zbigniewa Kraciuka z
Bohukał.

XXXII niedziela zwykła /11.11.2018/
1 Za modlitwę w intencji zmarłych składamy – Bóg zapłać
2. Wychodząc ze świątyni możemy złożyć datki jako formę
solidarności z kościołem prześladowanym i wsparcie
materialne wspólnot chrześcijańskich.
3. Za tydzień spotkanie rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych po mszy o godz. 12.00.
4. Za tydzień o godz. 12.00 będziemy gościć zespół śpiewaczy
z parafii Poizdów z występem pieśni legionowej i papieskiej.
5. Przypominamy, że jeszcze jest możliwość przekazania
płodów rolnych dla naszego seminarium. Można to uczynić
przywożąc je i składając do garażu przy plebanii do końca
tygodnia.
6. Przy wyjściu na stoliku Echo Katolickie i Niedzielapolecamy.
7. Solenizantów i jubilatów ogarniamy życzliwością i
modlitwą do Męczenników.
8. Dziś szczególnie wdzięczni za wolność Ojczyzny módlmy się
za nasz kraj i wszystkich Polaków prosząc o orędownictwo św.
Michała Archanioła.
9. Zmarłych oddajemy Miłosierdziu Bożemu.

XXXI niedziela zwykła /04.11.2018/
1. Dziękujemy za wspólny czas refleksji nad świętością i
przemijaniem oraz za liczne uczestnictwo w modlitwach na

cmentarzu. Bóg zapłać.
2. Do czwartku włącznie można uzyskać odpust za zmarłych pod
zwykłymi warunkami, a modlitwa wypominkowa w kościele od
16.00 /wyczytywanie wypominek według porządku wywieszonego w
gablotce/.
3. W przyszłą niedzielę święto niepodległości. Obchody
gminne w Rokitnie o godz. 12.00 połączone z piknikiem. Msza
za Ojczyznę o godz. 12.00.
4. Z racji święta narodowego gorąco prosimy o świadectwo
przynależności do naszego narodu przez udekorowanie swojej
posesji flagą państwową.
5. Informujemy, że z racji święta niepodległości spotkanie z
dziećmi pierwszokomunijnymi odbędzie się w III niedzielę
miesiąca.
6. Na rzecz prac parafialnych wpłynęły ofiary: Kolonia
Zaczopki, Cieleśnica, bezimiennie z Łęg i z Białej
Podlaskiej – Bóg zapłać.
7. Przyszła niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem
prześladowanym. Po każdej Mszy świętej będziemy mogli złożyć
na ten cel dobrowolne ofiary.
8. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę: Echo Katolickie i
Niedziela wyłożone są na stoliku, do zakrystii zapraszamy
prenumeratorów Rycerza Niepokalanej.
9. Na ręce wszystkich Sławomirów i Marcinów solenizantom i
jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy stałości w
wierze i obfitości łaski przez orędownictwo naszych
błogosławionych.
10. Pamiętając o zmarłych prośmy o miłosierdzie dla
wszystkich spoczywających na parafialnym cmentarzu oraz
polecanych w modlitwie kościoła.…

XXX niedziela zwykła /28.10.2018/
1. Dziękujemy za świadectwo odpowiedzialności za parafię
ukazane w porządkowaniu terenu wokół kościoła i na
cmentarzu, mieszkańcom Derła i KPKRP za zaangażowanie w
Pratulińską Szkołę Wiary oraz za ofiary na misje. Bóg

zapłać.
2. Dziś po mszy o 12.00 spotkanie z kandydatami do
bierzmowania.
3. W środę ostatni dzień nabożeństwa różańcowego o godz.
17.30 i już dziś dziękujemy kilkunastu osobom, które
prowadziły i codziennie uczestniczyły w różańcu.
4. 1 i 2 listopada Msza św. o godz. 8.00 i 12.00 w kościele,
w kaplicy 1 listopada o 10.15. Pół godziny wcześniej
modlitwa za zmarłych.
5. Poświęcenie pomników 1 i 2 listopada po głównej mszy św.
6. Zachęcamy do włączenia się we wspólnotową modlitwę za
zmarłych /karty wyłożone na ołtarzach bocznych/ oraz od 2 do
8 listopada do uzyskania odpustu za zmarłych – pod zwykłymi
warunkami.
7. Codziennie od 3 listopada procesja na cmentarz z modlitwą
wypominkową o godz. 16.00 i po niej w kościele Msza święta.
/grafik prowadzenia modlitw znajduje się w gablocie
parafialnej oraz na stronie internetowej parafii/
8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota.
Pamiętajmy w modlitwach o kapłanach i wynagrodzeniu NSPJ
oraz Niepokalanemu Sercu Maryi.
9.Za tydzień niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego
Sakramentu.
10. Od listopada do Wielkanocy Msza święta codziennie o
godz. 17.00
11. Zgodnie z decyzją rady parafialnej informujemy, że od 1
listopada zostaje wprowadzona opłata porządkowa na
cmentarzu. Przypominamy, że wszystkie groby zostały
zinwentaryzowane i każdy z nich posiada numer oraz kartę
ewidencji.
12. Dziś uroczystość głównych patronów diecezji św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
13. Przekazano ofiary na kościół z Zaczopek, z Derła, z Kol.
Derło i z Pratulina. Bóg zapłać.
14. Echo Katolickie i tygodnik Niedziela dostępne na
stoliku.
15. Obchodzącym swoje święto – jubilatom i solenizantom
życzymy wytrwałości w powołaniu i łasce Bożej oraz zdrowia i
siły na każdy dzień życia.
16. Wypraszajmy naszym zmarłym szczęście niebieskie

polecając ich miłosierdziu Boga.

