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.

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.

III niedziela zwykła /27.01.2019/
1. Za przygotowania nowennowej liturgii i poczęstunku –
serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy za zaangażowanie
poszczególnych wiosek i dobrą organizację, bierzmowanym za
obecność i wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.
2. W piątek rozpoczęły się zdjęcia do filmu pt: „Z ziemi
podlaskiej” mówiącego o Unitach na Podlasiu. Do końca
stycznia będą trwały w naszych okolicach. Prosimy osoby,
które zadeklarowały się wziąć udział w poszczególnych
scenach o przybycie na odpowiednie miejsce w wyznaczonym
czasie.
3. O dnia 1 lutego chęć pomocy duszpasterskiej wyraził

Dyrektor Domu Pielgrzyma Ks. Dariusz Radywaniuk. Będzie on u
nas każdego dnia do dyspozycji parafii – szczególnie w
niedzielę. Pojawia się zatem możliwość przyjęcia dodatkowych
intencji na niedzielę czy poszczególny dzień. Zachęcamy.
4. W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota miesiąca.
Nabożeństwa wynagradzające w kaplicy o 15.00 i kościele o
17.00.
5. W sobotę 2 litego – Święto Ofiarowana Pańskiego w
tradycji zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msza
święta o godz. 17.00 na którą przynosimy gromnice.
6. 2 luty to Dzień Życia Konsekrowanego pamiętajmy w naszych
modlitwach o osobach poświęconych Panu Bogu. Taca
przeznaczona na zakony klauzurowe w diecezji.
7. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy
wszystkie koła różańcowe do wspólnej modlitwy i adoracji o
godz. 11.30
8. W miesiącu lutym chorych, których systematycznie
odwiedzamy zapraszamy do wspólnej modlitwy w ich intencji
obchodząc w kościele 11 lutego Światowy Dzień Chorego.
Więcej informacji za tydzień.
9. Polecamy prasę katolicką – na stoliku – tych, którzy chcą
w tym roku prenumerować Rycerza Niepokalanej zapraszamy do
zakrystii.
10. Całą Parafię, ekipę telewizyjną i dzieło krzewienia
kultu Unitów Podlaskich oraz Solenizantów i jubilatów tego
tygodnia zawierzajmy w ufnej modlitwie.
11. Módlmy się o dar miłosierdzia dla naszych zmarłych oraz
pochowanej w dniu wczorajszym z Bohukał Władysławy Kraciuk.

II niedziela zwykła /20.01.2019/
1. Cieszymy się z obecności Skautów Europy hufca garwolińsko
– pilawskiego, którzy od wczoraj modlą się u stóp
Błogosławionych i dziękujemy im za rozsławianie kultu
naszych Męczenników.
2. Trwa przygotowanie nowennowe. Serdeczne Bóg zapłać za
zaangażowanie poszczególnych wiosek i dobrą organizację.

Prosimy, by posługę podjęli parafianie z Woroblina, jutro
zaś z Bohukał i we wtorek z Cieleśnicy. Wszystkich
zapraszamy tradycyjnie o 19.15 do wspólnej modlitwy.
3. W ramach przygotowania i spotkania z kandydatami do
bierzmowania młodzież bierze udział w Nowennie do naszych
Męczenników.
4. W środę Liturgiczne wspomnienie Męczeństwa Wincentego
Lewoniuka i dwunastu Jego Towarzyszy. O godz. 11.30
rozpoczniemy koronkę przez przyczynę Męczenników Podlaskich;
a o godz. 12.00 Eucharystia pod przewodnictwem JE Kardynała
Kazimierza Nycza. Po Mszy uczestnicy wezmą udział w
poświeceniu Domu Pielgrzyma. Wyjątkowo zaś was zapraszamy na
godz. 18.00 na koncert kolęd w wykonaniu męskiego duetu oraz
Eucharystii dziękczynno-błagalnej w intencjach polecanych w
nowennie. Podczas Eucharystii zostaną uroczyście przekazane
dla naszej parafii dwa nowe relikwiarze z błogosławionymi
Męczennikami. Po Mszy ucałowanie relikwii i możliwość
zwiedzenia domu pielgrzyma. Chcielibyśmy by to spotkanie
zakończyło się AGAPĄ w sali pod plebanią bądź ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek. Prosimy zatem życzliwe osoby o małe co
nieco na stół agapowy.
5. Za tydzień w niedzielę o godz. 7.30 modlitwa wypominkowa
– w kaplicy o godz. 10.00
6. Prasa katolicka: Echo Katolickie i Tygodnik Niedziela
wyłożone są na stoliku- polecamy
7. Wczoraj obchodziliśmy imieniny Mariusza – na ręce pana
Organisty wszystkim Mariuszom oraz solenizantom a także
dziadkom i babciom życzymy, by przez przyczynę
błogosławionych Męczenników Podlaskich oraz orędownictwo
Maryi, Bóg im błogosławił, obdarzał zdrowiem i swymi
łaskami.
8. Módlmy się za zmarłych.

