XXV niedziela zwykła
1. Dziś Pratulińska Szkoła Wiary pod hasłem: WDZIĘCZNOŚĆ –
wiara rodzi się z pracy rąk ludzkich. Tradycyjnie zapraszamy
od 18.30. Przypominamy, że Woroblin i Cieleśnica
przygotowują liturgię słowa.
2. Za tydzień niedziela seminaryjna i spotkanie z
przedstawicielem WSD diecezji siedleckiej. Przez słowo,
modlitwę i wsparcie materialne chcemy wspomóc naszą
diecezjalną uczelnię. Taca na seminarium. Po mszy będzie
możliwość nabycia kalendarz seminaryjnego na przyszły rok.
3.. W przyszłą niedzielę modlitwy za zmarłych o 7.30 w
kościele /kartki z Łęg/ i 10.00 w kaplicy /kartki z Derła/
4. Rycerz Niepokalanej dla tych którzy jeszcze nie odebrali
w tymi miesiąc czeka w zakrystii a tradycyjna prasa
katolicka na stoliku pod chórem.
5. Do końca tego tygodnia dzierżawców ziemi parafialnej
wzywamy do uregulowania należności za przyszły rok – jeśli
są zainteresowani dalszą uprawą ziemi.
6. W darze Męczenników prosimy o owoce misyjne w naszej
parafii i o o łaski dla wszystkich polecających się w
modlitwie
7. Ogarniajmy modlitwą wszystkich, którzy odeszli do Pana.

XIV niedziela zwykła /16.09.2018/
1. Dziękujemy Bogu i ludziom za czas misji i łaski jakich
doświadczyliśmy. Za życzliwość, pomoc i ofiarność –
staropolskie Bóg zapłać.
2. We wtorek święto Stanisława Kostki. W wieczornej
Eucharystii polecać będziemy dzieci i młodzież naszej
parafii z racji ich święta.
3. 18 września od 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokitnie
obchodzony będzie Dzień Seniora.
4. Za tydzień 23 dzień miesiąca i Pratulińska Szkoła Wiary.
Tradycyjnie rozpocznie ją różaniec prowadzony przez

Parafialny Oddział Koła Przyjaciół KRP o godz. 18.30, o
19.00 Eucharystia i po niej modlitwy wstawiennicze. Prosimy,
by mieszkańcy Woroblina i Cieleśnicy przygotowali liturgię
słowa – czytania, psalm i modlitwę wiernych /kontakt z Ks.
Pawłem/.
5. W ostatnią niedzielę września planujemy krótkie spotkanie
rodziców i dzieci przed pierwszą komunią świętą po mszy o
godz. 12.00.
6. Czasopisma z artykułami katolickimi znajdują się przy
wyjściu ze świątyni.
7. Przypominamy dzierżawcom ziemi parafialnej, że zgodnie z
umową z końcem sierpnia minął termin opłat za dzierżawę
ziemi na przyszły rok.
8. Prosimy Męczenników o owoce przeżytych misji parafialnych
oraz o łaski dla wszystkich, którzy nawiedzili nasze
sanktuarium
9. Módlmy się do Bożego Miłosierdzia za zmarłych.

Misyjne spotkanie ze Świętymi Znakami
Intensywnie i szybko mijały poszczególne dni spotkań
misyjnych. Każdego dnia wspólnota parafialna licznie
zbierała się przy przydrożnych krzyżach swojej wioski i
oczekiwała misjonarza, który w godzinie miłosierdzia wiózł
im Dobrą Nowinę. W modlitwie, w Słowie Bożym i w katechezie
dokonywała się ewangelizacja w każdej wiosce parafii.
Tak odnowieni doczekaliśmy się spotkania z Matką Bożą
Kodeńską, która wraz z relikwiami Błogosławionych
Męczenników z Pratulina stała się znakiem potwierdzenia
prawdziwości słów, które przez 7 dni płynęły z ust
misjonarza.
Niedzielne przedpołudnie i jedne jedyne spotkanie wieńczące
Misje Ewangelizacyjne to Eucharystia dla całej wspólnoty.
Podczas ostatniej nauki misyjnej padają słowa: Bądźcie moimi
świadkami. A po nich odnowienie wiary i przyjęcie światła na
drogę wiary i uroczyste pożegnanie znaków i postawienie
krzyża misyjnego i wielkie zadanie dla naszego pokolenia.

Jako proboszcz dziękuję Bogu i ludziom za ten święty czas.
Ks. Maciejowi – misjonarzowi – za postawę, słowo, modlitwę i
odwagę przyjęcia wielkiego zadania zleconego przez Kościół.
Parafianom za obecność, zasłuchanie i gotowość niesienia
Dobrej Nowiny w swoje wioski.
Dziękuję z całego serca Ks. Pawłowi za wsparcie, działanie,
organizację i czuwanie nad całością pracy misyjnej i
duszpasterskiej w parafii.
Wiele dobra już dokonało się w sercach parafian, ale wierzę,
że jeszcze więcej owoców będziemy widzieli w naszej
wspólnocie po tak przygotowanych i przeprowadzonych misjach.
Bóg zapłać wam Parafianie za trwanie przy wierze ojców
naszych i wszelką życzliwość i pomoc przy organizacji i
przeprowadzeniu misji.
Poniżej kilka fotek z ostatniej nauki misyjnej i pożegnania
Świętych Znaków:
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MISJE EWANGELIZACYJNE – 2-9 WRZEŚNIA

Siostry i Bracia w wierze!
Drodzy Parafianie!
Świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Oszałamiają nas i

zachwycają osiągnięcia techniki. Jednak postęp techniczny
bez wewnętrznego rozwoju człowieka, bez religijnej nad nim
refleksji, bez zakorzenienia go w Bogu staje się
zagrożeniem. Widzimy to w naszych domostwach relacjach
sąsiedzkich i między najbliższymi. Zamiast oczekiwanego
szczęścia rodzi się smutek, znużenie i głęboki zawód oraz
poczucie pustki i niepewności.
Usunięcie Boga poza nawias życia człowieka rodzi w
ostateczności nieszczęście i ból.
Lekarstwem jest wiara w Jedynego Boga i świadomość, że
jesteśmy Jego dziećmi.
Drogą do otwarcia się na tę prawdę są w parafii między
innymi MISJE ŚWIĘTE, które przeżywać będziemy pod
przewodnictwem Ojca Macieja Majka od 2 do 9 września 2018r.
Spotkania z Jezusem w ich trakcie pozwolą nam bardziej
poznać kim jesteśmy i po co żyjemy. Podczas Misji Świętych
Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również
zagubionego, doświadczonego, cierpiącego.
Misję to szansa odnowienia i pogłębienia przyjaźni i
zażyłości z Jezusem, która inspirowana i ożywiona Jego nauką
zmienia życie człowieka.
Misję święte to szczególny też czas dla tych, którzy
przeżywają trudności i kryzysy wiary, oraz tych co już
przestali w to wierzyć i odwrócili się od Boga i Kościoła.
Drodzy Parafianie! – PROSZĘ – przyjmijcie Jezusowe
zaproszenie
Oczekując Was codziennie od 2-do 9 września o 18.00
– SERDECZNIE WAS ZAPRASZAM
WASZ PROBOSZCZ
Czym są misję:
Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego
miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli
w swoim życiu.
To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym

sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka,
względem mnie samego.
To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy,
pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych
i dalszych naszemu sercu.
Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga.
Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie,
wolność i godność dzieci Bożych.
Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem,
zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości.
To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które
uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą
życie z dala od Boga. To czas wyboru Boga jako swojego Pana
i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.
Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty
i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg
daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem
dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne,
przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą
nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie,
o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.
Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych,
to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących
i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń
stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków
Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko,
w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił,
aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają
swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć
wysiłek trwania we wspólnocie.
POTRZEBA NASZEJ WSPÓLNOCIE TEGO CZASU I ŁASKI – WYKORZYSTAJMY TĘ
SZANSĘ

Misje to szansa odnowy Twojego życia!
Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.
Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.
Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.
Zaufaj Mu!
Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

