XIX niedziela zwykła /12.08.2018/
1. Staropolskie Bóg zapłać kierujemy do wszystkich, którzy
uczestniczą w duchowym pielgrzymowaniu i już teraz
dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie
posiłków dla konnej pielgrzymki oraz dostarczyli siano i
owies dla koni.
2. Dziś w godzinach wieczornych przybędzie pielgrzymka
konna. Po zakwaterowaniu o godz. 19.00 kolacja i udział w
naszym apelu. Jutro zaś o godz. 7.30 śniadanie, po którym
pielgrzymi wyruszą w dalszą drogę.
3. Kontynuujemy nasze duchowe pielgrzymowanie. Dziś o 19.00
z Zaczopek, w poniedziałek w połączeniu z różańcem fatimskim
z Derła o 18.30 i we wtorek na zakończenie pielgrzymowania z
Cieleśnicy o 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na
Eucharystię o godz. 20.00
4. We środę uroczystość Wniebowzięcia NMP – porządek mszy
świętych tak jak w niedzielę. Uszanujmy ten dzień i
powstrzymajmy się od pracy.
5. Miesiąc sierpień to czas abstynencji od alkoholu. Miejmy
to na uwadze przy naszych spotkaniach oraz uroczystościach
rodzinnych.
6. Słowa wdzięczności za składki na remonty w parafii dla
mieszkańców Derła i Pratulina oraz bezimiennie ze Szwecji i
z Łęg. Bóg zapłać.
7. Na stoliku dobra prasa katolicka: Echo Katolickie i
Niedziela. Polecamy.
8. Pod orędownictwo błogosławionych Męczenników oddajmy Bogu
rolników, solenizantów i jubilatów przeżywających swoje
święta oraz naszych gości i parafię przygotowującą się do
misji ewangelizacyjnych.
9. Wspólną modlitwą ogarniajmy tych, którzy odeszli do
wieczności.

XVIII niedziela zwykła /05.08.2018/
1. Dziękujemy za wsparcie misjonarzy. Zebraliśmy i
przekazaliśmy 971zł. Bóg zapłać.
2. Kontynuujemy nasze duchowe pielgrzymowanie i zachęcamy do
podjęcia trudu wspólnego wędrowania i modlitwy. Dziś o 19.00
z Zaczopek, w poniedziałek z Derła o 18.30, we wtorek z
Cieleśnicy, w środę z Woroblina, w czwartek Pratulin, piątek
Łęgi, w sobotę Bohukały. Każdy dzień kończymy Eucharystią o
godz. 20.00 i Apelem Jasnogórskim. Jeszcze raz wszystkich
zapraszając zachęcamy do wybrania się na pielgrzymkowy
szlak.
3. W niedzielę w godzinach południowych w progi naszej
parafii wjedzie Jubileuszowa Podlaska Konna Pielgrzymka w
Hołdzie Kawalerii Rzeczypospolitej. Najpierw zatrzyma się na
posiłek w Woroblinie, a wieczorem nocować będzie przy
plebanii. Chcielibyśmy ugościć ich kolacją i następnego dnia
śniadaniem. Proszę zatem Cieleśnicę, Derło i Zaczopki, by
zatroszczyły się i zorganizowały kolację dla naszych
pielgrzymów, a Łęgi, Bohukały i Pratulin, by przygotowały
śniadanie w poniedziałek rano. Tradycyjnie zwracam się
również z gorącą prośba o dwie bele siana dla koni. Jeśli
ktoś mógłby ofiarować proszę o informację.
4. Przypominamy, że sierpień jest miesiącem
wstrzemięźliwości od alkoholu. Zachęcamy do abstynencji jako
modlitwy o trzeźwość naszej Ojczyzny
5. Za tydzień niedzielne spotkanie dzieci ze słowem Bożym o
godz. 12.00
6. Podziękowania za datki na remonty parafialne składamy
mieszkańcom Kol. Derło i bezimiennej osobie z Bohukał. Bóg
zapłać.
7. Echo Katolickie i Niedziela polecamy do poczytania –
wyłożone na stoliku.
8. Przez dar naszych męczenników prośmy o dobre przeżycie
misji parafialnych i pogodę dla prac przy żniwach.
Wszystkich gości, solenizantów, jubilatów i pielgrzymów
ogarniamy modlitwą.
9. Zmarłym wypraszajmy miłosierdzie i chwałę nieba.

XVII niedziela zwykła /29.07.2018/
1. Dziękujemy za wspólną modlitwę w Pratulińskiej szkole
wiary.
2. Dziś wstawiennictwu św. Krzysztofa polecamy wszystkich
kierujących i podróżujących. Po mszy świętej błogosławimy
pojazdy i włączamy się w akcję św. Krzyś 1grosz za 1
przejechany kilometr – składając ofiary jako wsparcie na
zakup pojazdów dla misjonarzy.
3. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc sierpień. Czas żniw i
wysiłku rolników. Pamiętajmy o nich w modlitwie i zgodnie z
tradycją zachęcamy do abstynencji sierpniowej.
4. Od czwartku 2 do 14 sierpnia nasze duchowe
pielgrzymowanie. Tradycyjnie każdego dnia z poszczególnej
wioski wyruszymy w stronę kościoła. Pierwsze z Pratulina
/wierchołek/ godz. 19.30, następne: piątek Łęgi, sobota
Bohukały, niedziela Zaczopki. Msza wieczorowa w tych dniach
będzie na zakończenie pielgrzymowania ok. godz. 20.00.
Prosimy, by szczególną uwagę zwróciły osoby, które zamówiły
w tych dniach intencje.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i
niedziela miesiąca. Nabożeństwa będą połączone z
pielgrzymowaniem, a Eucharystia o 20.00.
6. W piątek wybieramy się z wizytą do chorych. Odwiedziny
rozpoczniemy od godz. 9.00 do osób które, dziś zostaną
zgłoszone w zakrystii.
7. Tradycyjnie z 12 na 13 sierpnia przybędzie do nas
pielgrzymka konna. Prosimy, by już dziś pomyśleć o godnym
przyjęciu ich w naszych progach.
8. Pragniemy podziękować za ofiary na Kościół. Bóg zapłać.
9. Nowy numer Echa Katolickiego i Niedzieli – znajdziemy na
stoliku.
10. Modlitwą przez orędownictwo męczenników ogarnijmy czas
misji i naszą parafię oraz czas żniw i wszystkich rolników
oraz prośmy o łaski dla jubilatów, solenizantów i wszystkich
naszych gości
11. O dar nieba błagajmy dla zmarłych z naszej wspólnoty i

nam bliskich.

XVI niedziela zwykła /22.07.2018/
1. Jutro 23 dzień miesiąca i Pratulińska Szkoła Wiary.
Zapraszamy na godz. 18.30 do wspólnej modlitwy różańcowej
prowadzonej przez parafialny oddział Koła Przyjaciół KRP, o
19.00 do Eucharystii i o 20.00 do modlitw wstawienniczych.
Prosimy o osoby do czytań, psalmu i modlitwy wiernych.
2. W środę dzień automobilistów, motocyklistów i kierowców
pojazdów mechanicznych. Zachęcamy do szczególnej modlitwy.
3. W czwartek wspomnienie Św. Joachima i Anny – rodziców
Matki Bożej – w kościele jest to dzień wdzięczności
rodzicom, dziadkom i emerytom. Zapraszamy do dziękczynienia
wyrażonego modlitwą i udziałem w Eucharystii.
4. W przyszłą niedzielę o 7.30 modlitwa za zmarłych
polecanych w wypominkach /wyczytywanie kart z Zaczopek/, w
kaplicy o godz. 10.00 z Derła
5. Błogosławieństwo wszystkich pojazdów w przyszłą niedzielę
o godz. 12.00 połączone z akcją 1g za 1 przejechany km –
zbiórka na rzecz pomocy misjonarzom.
5. Ofiara na kościół wpłynęła z Cieleśnicy. Bóg zapłać.
6. Do przyjęcia sakramentu małżeństwa przygotowuje się
Tomasz Stefaniuk kawaler i Magdalena Owerko panna oboje z
Parafii tutejszej.
7. Warte uwagi są artykuły w prasie katolickiej , którą
możemy wziąć wychodząc ze świątyni.
8. Anna Jakub Krzysztof to solenizanci tego tygodnia na ich
ręce wszystkim jubilatom składamy serdeczne życzenia, a
przez orędownictwo męczenników prośmy o łaski dla nich i
dobre przeżycie misji w naszej parafii.
9. Pamiętając o zmarłych polecamy ich zbawienie Miłosierdziu
Bożemu.

