Grafik modlitwy różańcowej za zmarłych

XXXI niedziela zwykła /05.11.2017/
1. Dziękujemy za wspólny czas refleksji nad świętością i
przemijaniem oraz za liczne uczestnictwo w modlitwach na
cmentarzu. Bóg zapłać
2. Pragniemy podziękować Panu Tomaszowi i Andrzejowi z
Bohukał oraz Adamowi i Sławomirowi z Pratulina za wykonane
prace porządkowe przy cmentarzu.
3. Do środy włącznie można jeszcze uzyskać odpust za
zmarłych pod zwykłymi warunkami, a w kościele o 16.00 i
kaplicy od 15.00 włączyć się do wspólnotowej modlitwy za
zmarłych z naszych rodzin /wyczytywanie wypominek według
porządku wywieszonego w gablotce/.
4. W sobotę święto niepodległości. Obchody gminne w Rokitnie
o godz. 10.00 i 12.00 w Pratulinie, a msze w naszej świątyni
o 8.00 – 10.15 kaplica i 12.00 w intencji Ojczyzny.
5. Z racji święta narodowego również gorąco prosimy o
świadectwo przynależności do naszego narodu przez
udekorowanie swojej posesji flagą państwową.
6. Również informujemy, że z racji święta niepodległości
spotkania ministrantów i scholii dziecięcej nie będzie.
7. Z racji II niedzieli za tydzień nasze cykliczne spotkania
z dziećmi o 12.00 i katecheza dzieci pierwszokomunijnych po
sumie
8. Na rzecz prac parafialnych wpłynęły ofiary: bezimiennie z
Łęg 50 zł, 100zł i 100zł, z Woroblina 100zł., Państwo
Sawiccy 100 zł. i Państwo Wilczyńscy 100zł – Bóg zapłać.
9. Przyszła niedziela to Dzień Solidarności z Kościołem
prześladowanym. Po każdej Mszy świętej będziemy mogli złożyć
na ten cel dobrowolne ofiary.
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej Echo Katolickie i
Niedziela wyłożone są na stoliku.
11. Na ręce wszystkich Sławomirów i Marcinów solenizantom i
jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy stałości w
wierze i obfitości łaski przez orędownictwo naszych
błogosławionych.
12. Pamiętając o zmarłych prośmy o miłosierdzie dla

wszystkich spoczywających na parafialnym cmentarzu oraz
polecanych w modlitwie kościoła.…

XXIX niedziela zwykła /22.10.2017/
1. W imieniu Caritas dziękujemy darczyńcom za płody ziemi
oraz w imieniu służby zdrowia wszystkim, którzy w środę
pamiętali w modlitwach o ich służbie.
2. Dziś w kościele rozpoczynamy tydzień misyjny. Datki z
tacy przeznaczamy na misje, a przez westchnienie w
modlitwach wspierajmy działania misjonarzy.
3. Jutro Pratulińska Szkoła Wiary. Poprowadzi ją Ks.
Zbigniew Komoszka z Białej Podlaskiej. Tradycyjnie o godz.
18.30 różaniec, który prowadzi Koło Przyjaciół KRP odział w
Pratulinie, o 19.00 Eucharystia i po niej modlitwy
wstawiennicze. Zapraszamy i prosimy, by zgłosiły się osoby
chętne do czytań.
4 W najbliższą sobotę uroczystość św. Apostołów Szymona i
Judy Tadeusza, głównych patronów diecezji siedleckiej.
5. Informujemy, że z soboty na niedzielę nastąpi zmiana
czasu letniego na zimowy. Msze św. w zwykłe dni o godz.
16.00
6. Za tydzień w niedzielę po mszy o godz. 12.00 spotkanie
dla kandydatów do bierzmowania.
7. Zbliża się miesiąc listopad czas szczególnej pamięci o
zmarłych. Przed uroczystościami listopadowymi prosimy
Państwa Sołtysów o zorganizowanie sprzątania terenu przy
kościele – /podstawienie przyczepy i grabienie liści w
wyznaczonych sektorach – mapka w gablocie/. Parafian gorąco
prosimy o organizację i solidarność w tych działaniach. Jest
to nasze wspólne dobro i świadectwo – a nie tylko księdza i
kilku osób. / informujemy, że Bohukały sprzątają w sobotę od
godz. 9.00/
8. Jeśli ktoś ma życzenie wesprzeć wspólnotową modlitwą
kościoła swoich zmarłych to informujemy, że karty
wypominkowe zostały wyłożone na ołtarzach bocznych.
/pamiętajmy, że wypisując zmarłych podajemy adres, a

wypominek przekazujemy księdzu/.
9. Prasa katolicka – wyłożona przy wyjściu ze świątyni. W
zakrystii do nabycia kalendarze misyjne i rolnicze.
10. Słowa życzeń kierujemy przez ręce Tadeuszów i Szymonów
wszystkim świętującym swoje imieniny i jubileusze. Życzymy i
zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez ręce Maryi i
orędowników Podlaskiej Ziemi.
11. Miłosierdzia potrzebują zmarli, których ogarniamy
pamięcią i wspieramy modlitwą.

XXVIII niedziela zwykła /15.10.2017/
1. Pani Dorocie i Marii oraz Panu Jerzemu, Arkadiuszowi i
Jakubowi dziękujemy za poświęcony czas dla parafii i
przesadzenie bukszpanów – Bóg zapłać
2. W ubiegłą niedziele do puszek zebraliśmy 849,50 jako
wsparcie fundacji dzieło nowego tysiąclecia. W imieniu
dzieci i młodzieży do których trafią te pieniądze dziękujemy
darczyńcom.
3. We środę zapraszamy do wyrażenia wdzięczności wszystkim,
którzy nas leczą. Jest to dzień Pracowników Służby Zdrowia.
Eucharystia i modlitwy w tych intencjach od godz. 16.30.
Zapraszamy służbę zdrowia do prowadzenia różańca.
4. Za tydzień przypada niedziela misyjna i rozpoczynamy
szczególną pamięć i modlitwę w intencji misji – datki na
misje.
5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i czas
szczególnej pamięci o zmarłych. Już dziś prosimy o
zatroszczenie się o groby naszych bliskich oraz Państwa
Sołtysów proszę o zorganizowanie sprzątania terenu przy
kościele – tak jak to w latach ubiegłych bywało w ostatnim
tygodniu przed świętami.
6. Informujemy, że mamy już kalendarz na przyszły rok. Od
jutra można zapisywać intencje Mszy świętych.
7. Informujemy, że w ostatnią niedzielę października po mszy
o godz. 12.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
Wszyscy, którzy są w 7 klasie szkoły podstawowej oraz 2 i 3

gimnazjum i ci, którzy jeszcze tego sakramentu nie przyjęli
zobowiązani są do stawienia się na spotkanie obowiązkowo
jeśli pragną taki sakrament w naszej parafii w przyszłym
roku przyjąć.
8. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, która w
kościele prowadzona jest codziennie o 16.30.
9. Czytajmy prasę katolicką – dostępna jest przy wyjściu ze
świątyni. W zakrystii do nabycia kalendarze dożynkowe w
cenie 5zł oraz rolnicze
10. Dziękujemy dziś Bogu całą wspólnotą parafialną za
powołania kapłańskie i nasze seminarium duchowne. Ogarniamy
Rektora, Moderatorów, Profesorów i alumnów oraz jubilatów i
solenizantów modlitwą przy relikwiach błogosławionych
Męczenników Podlaskich.
11. Wpierajmy także naszą modlitwą do miłosierdzia zmarłych;
wspominając w rocznice ich śmierci w szczególności Ks. Jana
Rębisza, Ks. Stanisława Pawluczuka i Ks. Juliana
Jaszewskiego.

