III niedziela wielkiego postu
/04.03.2018/
1. Dziękujemy za ubiegłotygodniowe wspólne spotkania na
modlitwie.
2. Dziś ofiarą do puszek okazujemy pomoc Kościołowi na
świecie.
3. Wielkopostne spotkania warsztatowe odbywają się co
niedziela od 15.00 w sali pod plebanią. Zapraszamy dzieci,
młodzież, dorosłych.
4. Wójt Gminy Rokitno zaprasza na Szkolenie dla Rolników:
„Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego w 2018 r., oraz składanie wniosków w formie
elektronicznej 5 marca 2018 r., /poniedziałek/, godz. 1000
GIK Rokitno /
5. W czwartek 8 marca – pamiętamy szczególnie o naszych
kobietach. Zamiast kwiatka proponujemy modlitwę w ich
intencji o godz. 16.00 w kościele.
6. W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i po niej
Eucharystia, a w niedzielę po mszy o godz. 12.00 /kaplica
godz. 10.00/ Gorzkie Żale. Zachęcamy
7. W imieniu Kustosza św. Józefa zapraszamy do modlitwy i
nowenny, która od soboty codziennie w Szpakach rozpoczyna
się o godz. 19.30. Organizujemy wyjazd busem na rozpoczęcie
nowenny osoby chętne zapisują się w zakrystii.
8. Wszystkich, którzy chcą nabyć baranki wielkanocne –
zapraszamy do zakrystii.
9. W przyszłą niedzielę Parafialny oddział KRP będzie
zbierał po każdej Mszy Świętej tzw. jałmużnę wielkopostną
jako wsparcie naszej diecezjalnej rozgłośni.
10. Na rozpoczęte prace remontowe przy kościele złożono
ofiary: składkowo z Zaczopek oraz na kwiaty do grobu
pańskiego również z Zaczopek. Bóg zapłać.
11. Polecamy czasopisma katolickie – wyłożone na stoliku
przy wyjściu, Rycerz Niepokalanej dla prenumeratorów w
zakrystii.
12. Z wdzięcznością spoglądamy na naszych solenizantów i
jubilatów życząc wszystkim nieustannej łaski Bożej, którą

wypraszamy przez zasługi naszych męczenników.
13. Za wszystkich zmarłych ofiarujmy dar modlitwy.

II niedziela Wielkiego Postu
/25.02.2018/
1. Dziękujemy za wspólną modlitwę w Pratulińskiej Szkole
Wiary wraz ze świętym czasem łaski dla naszej parafii, który
przeżyliśmy pod przewodnictwem ks. Franciszka – Bóg zapłać.
2. Na jubileusz diecezji w ubiegłą niedzielę zebraliśmy
1151zł. Datki przekazano do kurii.
3. Od 15.00 dziś spotkania wielkopostne w formie warsztatów
-zapraszamy.
4. W czwartek godzina święta i adoracja Najświętszego
Sakramentu od 15.00.
5. W piątek od godz. 9.00 udajemy się do chorych.
6. W piątek wynagrodzenie NSPJ w kaplicy o 15.00; w kościele
o 17.00 droga krzyżowa i po niej Eucharystia.
7. W sobotę wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP w kościele
od 16.00
8. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Na godz. 11.30
zapraszamy Koła Różańcowe do wspólnej modlitwy, którą
poprowadzi KŻR z Bohukał.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomocy
Kościołowi w świecie tzw „Ad gentes”.
10. Zapraszamy w piątek o godz. 17.00 na Drogę Krzyżową, a w
niedzielę po mszy o godz. 12.00 i w kaplicy po mszy o godz.
10.00 na Gorzkie Żale.
11. W zakrystii baranki wielkanocne – ofiara składana przy
tej okazji jest wsparciem akcji wakacyjnej prowadzonej przez
Caritas diecezji siedleckiej.
12. Na podjęte prace remontowe przy świątyni złożono ofiary:
składkowo z Łęg oraz z Derła.
Na kwiaty i dekoracje wielkanocną przekazano ofiary z Łęg i
Derła. Bóg zapłać.
13. Na wielki post dobre artykuły w Echu i Niedzieli –

polecamy waszej uwadze.
14. Dziękując Bogu i ludziom za święte rekolekcje przez
orędownictwo Męczenników prosimy za Ks. Franciszkiem, całą
Parafią i świętującymi w tym tygodniu uroczystości.
15. Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystościach
pogrzebowych + Reginy Tomaszewskiej – mamy naszego Ks. Pawła
proszone są o zapisanie się w zakrystii. Wyjazd we wtorek
/27.02./z placu przed kościołem o godz. 11.15.
16. Modlitwą jako rodzina parafialna wspieramy Ks. Pawła i
jego bliskich, a dla zmarłej Reginy i wszystkich naszych
zmarłych wypraszajmy niebo.

Komunikat o pogrzebie

Ks. Paweł Tomaszewski, wikariusz naszej
parafii zawiadamia o śmierci swojej mamy Reginy i prosi o
modlitwę w jej intencji.
Modlitewne czuwanie przy trumnie zmarłej rozpocznie się w
poniedziałek 26 lutego o godz. 18.00 w domu pogrzebowym
„Eden” w Wisznicach a pogrzeb rozpoczną się we wtorek 27
lutego o godz. 12.30 wyprowadzeniem z domu pogrzebowego w
Wisznicach. O godz. 13.00 w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Wisznicach będzie celebrowana Eucharystia a po
niej ciało zmarłej zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
Parafianie, którzy chcą wziąć udział w uroczystościach
pogrzebowych proszeni są o zgłoszenie się w niedzielę

/25.02./ do zakrystii.
Wyjazd we wtorek /27.02./z placu przed kościołem o godz.
11.15.

I niedziela wielkiego postu
/18.02.2018/
1. Za spotkanie ze starszymi i chorymi w ubiegłą niedzielę
oraz wszystkim, którzy się zatroszczyli o seniorów, by byli
przeżyli dzień chorego – Bóg zapłać.
2. Ofiary dziś składane na tacę przekazujemy zgodnie z
decyzją biskupa ordynariusza na jubileusz 200 lecia diecezji
siedleckiej.
3. Nabożeństwa wielkopostne: piątek godz. 16.00 Droga
Krzyżowa, niedziela po mszy o godz. 12.00 i w kaplicy po
mszy o godz. 10.00 Gorzkie Żale.
4. Dziś o godz. 15.00 rozpoczynamy spotkania warsztatowe w
sali plebanii.
5. W piątek 23 lutego Pratulińska Szkoła Wiary rozpocznie
nasze ćwiczenia wielkopostne, którym będzie przewodził Ks.
Franciszek Klebaniuk. O godz. 18.30 modlitwę różańcową
poprowadzi Parafialny Oddział Koła Przyjaciół KRP, o 19.00
Eucharystia z nauką rekolekcyjną, po niej droga krzyżowa i
zawierzenie męczennikom wszystkich czcicieli i naszych
rekolekcji. Prosimy by chętne osoby zgłosiły się do czytań,
psalmu i modlitwy wiernych. W ten piątek drogi krzyżowej o
godz. 16.00 nie będzie.
6. Program rekolekcji: W piątek 23 lutego o godz. 19.00
rozpoczęcie rekolekcji, w sobotę msza święta o 12.00 – 15.00
w kaplicy i 17.00 w kościele z możliwością skorzystania z
sakramentu pokuty, w niedzielę 8.00 10.15 w kaplicy i 12.00
zakończenie rekolekcji. Ofiary z soboty i niedzieli
przekazujemy księdzu rekolekcjoniście jako dar za trud
przybycia i przeprowadzenia ćwiczeń duchowych.
7. Za tydzień niedziela pomocy Kościołowi w świecie tzw „Ad
gentes” – na ten cel do puszek będą zbierane dobrowolne

ofiary po każdej Mszy świętej.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 7.30 modlitwa za zmarłych.
Polecać będziemy wszystkich zmarłych /imiennie wspominając
zmarłych z Zaczopek/
9. Na podjęte prace remontowe przy świątyni złożono ofiarę
bezimiennie z Długiej Kościelnej. Bóg zapłać.
10. Wychodząc znajdziemy na stoliku „Dobre Słowo” na ten
tydzień – czyli Echo katolickie i Niedziela – nasza
cotygodniowa prasa – polecamy.
11. Zawierzamy wstawiennictwu naszych błogosławionych Unitów
święty czas naszej parafii, ks. Rekolekcjonistę oraz
wszystkich parafian i tych którzy w tym tygodniu przeżywają
swoje święto.
12. Bożemu miłosierdziu polecajmy zmarłych z naszych rodzin.

