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Zaangażowanym i uczestniczącym w Pielgrzymce Kobiet i
Procesji Bożego Ciała oraz poszczególnym wioskom za
iście królewskie przyjęcie pielgrzymów z Kostomłot z
serca składamy staropolskie Bóg zapłać.
Wychodząc z kościoła do puszek zbierane są datki na
Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
We czwartek rozpoczynamy centralne uroczystości
jubileuszowe diecezji siedleckiej. O godz. 17.00 w
Kolegiacie Janowskiej wyjątkowa uroczystość podniesienia
kościoła do rangi Bazyliki przy udziale Episkopatu
Polski. Zapraszamy w imieniu dziekana i Kustosza
Bazyliki do licznego udziału w tej podniosłej chwili dla
naszego dekanatu.
W piątek o godz. 17.00 w naszym sanktuarium modlić się
będzie Episkopat Polski. Zapraszamy.
Z racji centralnych uroczystości w Janowie Podlaskim w
czwartek, piątek i sobotę Eucharystia odprawiana będzie
rano o godz. 8.00. Osoby, które zamówiły Mszę święte w
tych dniach proszone są o zgłoszenie sie do zakrystii.
6.W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa –
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, w
sobotę zaś wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
Zapraszamy na Eucharystię o godz. 8.00
Przyszła niedziela to Dzień Dziękczynienia za 200 lat
istnienia Diecezji Siedleckiej. Wszyscy w dekanacie
bierzemy udział we Mszy dziękczynnej w Bazylice
Janowskiej o godz. 15.00 pod przewodnictwem Biskupa
Piotra Sawczuka. Licznie wybierzmy się do Janowa, by
dziękować za dar naszej wiary. Jest możliwość
zorganizowania transportu /zapisy w zakrystii/
Nabożeństwo czerwcowe codziennie 15 min przed
Eucharystią.
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
Jacek Łukaszuk kawaler z naszej parafii i Agnieszka
Zawadewicz panna z par. św. Michała Archanioła w
Warszawie
Przemysław
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– Piotr Kopciuszuk kawaler z Krzyczewa par. Podwyższenia
Krzyża świętego w Neplach i Dorota Chomiuk panna z
Pratulina
Polecamy prasę katolicką, która wyłożona jest na stoliku
pod chórem.
Orędownictwu naszych Unitów zawierzamy czas
jubileuszowych uroczystości oraz solenizantów i
jubilatów i prosimy dla nich o łaski.
Miłosierdzie Boże niech rozleje swoją łaskę nad zmarłymi
bliskimi naszemu sercu. Pamiętając o nich wspierajmy ich
modlitwą.

III Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
Zaproszenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet
do Pratulina
Drodzy Diecezjanie!
Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie stanowi w naszej
Diecezji miejsce szczególne. To tutaj Unici Podlascy okazali niezwykłe
męstwo wyznawanej wiary i wierności Kościołowi. Dali tego wyraz nie
tylko mężczyźni, ale również kobiety, które z wielką miłością i odwagą
współuczestniczyły w ich ofierze. Takich kobiet i takiego świadectwa
potrzebujemy również w dzisiejszych czasach.
Dlatego pragnę zaprosić na III Diecezjalną Pielgrzymkę Kobiet do
Pratulina. Odbędzie się ona w niedzielę, 27 maja br., pod hasłem:
„Kobieta – Życie+”.
Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie, by matki
przyjechały wraz ze swoimi córkami, babcie z ich wnuczkami,
szczególnie z tymi, które przygotowują się do przyjęcia w najbliższym
czasie sakramentów św.: I komunii św., bierzmowania czy też
małżeństwa. Niech w tym świętym miejscu doświadczą mocy Ducha Św. i
jedności.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Wszystkich Księży Dziekanów i
Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup
pielgrzymkowych.
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Dziękujemy za nabożeństwa majowe przy kapliczkach i za
wspólną modlitwę w kościele oraz za zaangażowanie i
udział w Pratulińskiej Szkole Wiary. Bóg zapłać.
Dziś III diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Pratulina.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 zawiązaniem
wspólnoty w kościółku Martyrium
We wtorek w sanktuarium od godz. 9.30 przeżywać będziemy
diecezjalny dzień wolontariatu. Zapraszamy na
Eucharystię o godz. 12.00
W czwartek Boże Ciało. Msze św. o 8.00 oraz 12.00 w
kościele z procesją do czterech ołtarzy. Prosimy o
zatroszczenie się o wystrój stacji Bożego Ciała i liczny
udział w procesji oraz jej przygotowanie. Po procesji
obrzęd błogosławieństwa wianków.
W piątek od godz. 9.00 wybieramy się z wizytą do
chorych. Zapisy w zakrystii.
Za tydzień z racji pierwszej niedzieli miesiąca
wystawienie, adoracja i procesja eucharystyczna o godz.
11.45. Prosimy o organizację.
W sobotę 02 czerwca przybędzie do nas w godzinach
południowych międzynarodowa pielgrzymka z Kostomłot do
Pratulina. Proszę byśmy tak jak w ubiegłym roku przyjęli
ich poczęstunkiem po liturgii. Zwracam się zatem do
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poszczególnych wiosek, by każda przygotowała jedno
danie, którym ugości przybywających pielgrzymów. Już
dziś z góry dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.
W sobotę również będziemy przeżywali w naszej parafii
święto strażaków. Zapraszamy na wykład o historii
naszego terenu i Eucharystię o godz. 13.30.
W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc czerwiec – czas czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na
nabożeństwo czerwcowe odprawiane w świątyni parafialnej
codziennie 15min przed Eucharystią.
W przyszłą niedzielę uroczystości jubileuszowe w
Kostomłotach o godz. 12.00. Ks. Zbigniew zaprasza do
udziału.
Za tydzień przed kościołem zbiórka ofiar na Świątynię
Opatrzności Bożej.
Nabożeństwa pierwszopiątkowe i sobotnie o godz. 17.45 w
kościele i 16.00 w kaplicy.
Wsparcie materialne dla parafii ofiarowali mieszkańcy
Zaczopek, Kolonii Zaczopki, Kol. Derło i indywidualnie
z Łęg, Białej Podlaskiej, Cieleśnicy, Derła i Terespola.
Dziękujemy.
Katolickie Echo oraz Niedziela wyłożone na stoliku –
polecamy.
Pamiętajmy czas, który przed nami oraz wszystkich
solenizantów i jubilatów zawierzając błogosławionym
Unitom nasze prośby.
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin wypraszając im
szczęście wieczne.
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