IX niedziela zwykła /29.05.2016/
1.Ministrantom, Panu Andrzejowi, Kołu Przyjaciół KRP oraz paniom za ciasto na
pielgrzymkę Kobiet oraz dla wczorajszych pielgrzymów: Bóg Zapłać.
2. Dziękujemy za przygotowanie i liczne uczestnictwo w Uroczystości Bożego
Ciała. Zapraszamy przez oktawę na godz. 18.00 do wspólnej modlitwy i
świadectwa wiary.
3. Dziś o godz. 12.00 odpust ku czci Błogosławionych Męczenników w
Kostomłotach. Zachęcamy do uczestnictwa.
4. W środę rozpoczynamy miesiąc czerwiec. Codziennie 15 min. przed
Eucharystią o 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. Pierwszy czwartek, piątek i sobota to dni szczególnej modlitwy
wynagradzającej. Zapraszamy na godz. 18.00 do nabożeństw oraz Eucharystii.
6. W piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych tradycyjnymi trasami.
7. Również w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszając
do udziału w nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.45 i Eucharystii
wynagradzającej. Informujemy, że w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
8. Za tydzień w naszej wspólnocie przeżywamy niedzielę seminaryjną. Razem z
przedstawicielem naszego seminarium będziemy się modlić za naszą uczelnię a
ofiary złożone na tacę przekażemy na funkcjonowanie diecezjalnego seminarium.
9. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca po mszy o godz. 12.00
procesja eucharystyczna oraz tego dnia przeżywamy IX dzień dziękczynienia
połączony ze zbiórką ofiar do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w
Warszawie.
10. Informujemy, że za dwa tygodnie /12.06/ chcielibyśmy zorganizować
Parafialny Dzień Rodziny. Osoby chętne do wzięcia udziału i pomocy w
przygotowaniu wspólnego naszego święta prosimy o zgłaszanie się do ks. Piotra
a sponsorzy mile widziani.
11. Swoją ofiarą wsparli remonty naszego kościoła wczoraj zaślubieni Ewelina
i Adam Osiak składając 500zł. Bóg zapłać.
12. Informujemy, że najprawdopodobniej w przeciągu dwóch tygodni ruszy budowa
domu pielgrzyma. Prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła.
13. Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w naszej parafii przygotowują się:
Powszuk Paweł Marian, kawaler zamieszkały w Studziance parafia św. Apostołów
Piotra i Pawła w Łomazach i Kruk Monika, panna zamieszkała w Bohukałach
parafii tutejszej – zapowiedź druga.
14. Czasopismo dla młodzieży Droga, diecezjalne Echo Katolickie oraz
ogólnopolska gazeta Niedziela wyłożone na stoliku – polecamy.
15. Orędownictwu Męczenników Podlaskich zawierzajmy czcicieli Unitów, naszą
parafię, solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.
16. Pamiętajmy o łasce miłosierdzia ogarniając wszystkich zmarłych naszą
modlitewną pamięcią.

Idzie, idzie Bóg prawdziwy – Boże
Ciało
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa gromadzi
w Sanktuarium nie tylko parafian wspólnoty Św. Apostołów
Piotra i Pawła. Przybywają z pobliskich okolic pielgrzymi,
by z nami przeżyć to wyjątkowe świadectwo i manifestację
wiary jaką w asyście liturgicznej w przepięknym kolorowym
korowodzie dajemy idąc za Chrystusem Eucharystycznym.
Eucharystia o godz. 12.00 rozpoczęła nasze umacnianie w
rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
procesją zaś potwierdziliśmy, że wiary się nie wstydzimy. W
zamyśleniu, rozmodleniu i rozśpiewani wielbiliśmy żywego
Jezusa. Na zakończenie zaś wszystkie obecne Matki zostały
umocnione indywidualnym błogosławieństwem.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy z nami się modlili.
Bóg zapłać za przygotowanie stacji Bożego Ciała oraz liczny
udział i zaangażowanie parafian.
Ks. Sławomirowi i parafii Neple za popołudniowe spotkanie
sportowe, a Ks. Piotrowi i Scholi Martyres za prowadzenie
wieczoru Uwielbienia, który jeszcze głębiej pozwolił wniknąć
w tajemnicę Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
Relację foto przygotował Sławek do obejrzenia poniżej.
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Być kobietą… Pielgrzymka do Pratulina
22 maj 2016 już od godzin porannych był ożywiony obecnością
kobiet, które z różnych zakątków diecezji siedleckiej
przybywały na spotkanie w ramach I Diecezjalnej Pielgrzymki
Kobiet do Pratulina.
O godz. 10.00 kiedy nastąpiło rozpoczęcie spotkania przez
Ks. Bpa Ordynariusza w Martyrium Pratulińskim i wokół niego
zgromadziło się ponad 1500 kobiet /babci, matek. córek,
dziewcząt i dzieci/. Tak też rozpoczęli swoje spotkanie z

Błogosławionymi.
Katecheza, różaniec, Eucharystia z ucałowaniem relikwii
Męczenników Podlaskich oraz Agapa przy nucie podlaskiej i
śpiewie Podlasianek to duża klamra, którą objąć można
wydarzenie niedzielne w Pratulinie.
Drogie Panie! Dziękujemy w imieniu organizatorów za wasze
przybycie, modlitwę i spotkanie.
Galeria zdjęć mówi sama za siebie. Zachęcamy do obejrzenia:
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Uroczystość Najświętszej Trójcy
/22.05.2016/
1.Za wspólne spotkanie w ramach Pratulińskiej Szkoły Wiary
oraz za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego spotkania kobiet
składamy serdeczne Bóg Zapłać.
2. Dziękujemy za ofiary na organizację Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie. Przekazaliśmy do kurii 862 zł.
3. Dziś I diecezjalna pielgrzymka kobiet do Pratulina.
Rozpoczyna się w Martyrium Pratulińskim powitaniem Biskupa i
po nim o 10.10 katechezą. Zapraszamy wszystkie kobiety od
najmłodszych do najstarszych już od godz. 10.00 gdzie
specjalny dla nich program proponuje wydział duszpasterski
naszej kurii. A w nim:/katecheza godz. 10.10; 11.30
różaniec. 12.00 Eucharystia zakończona ucałowaniem relikwii
oraz Agapa z Podlasiankami. Zapraszamy.
4. Dziś o 18.00 poświęcenie pól w Woroblinie i Pratulinie.
5. We wtorek przypada rocznica ingresu Biskupa Siedleckiego
do katedry. Pamiętajmy w modlitwach o naszym pasterzu.
6. W czwartek Boże Ciało. Msze św. o 8.00 10.15 /kaplica/
oraz 12.00 w kościele z procesją do czterech ołtarzy.
Prosimy o tradycyjne zatroszczenie się o wystrój stacji
Bożego Ciała i liczny udział w procesji oraz jej
przygotowanie.

7.W najbliższy czwartek o godz. 16.00 planowany jest mecz w
siatkówkę pomiędzy parafią Neple a Pratulin – zapraszamy na
boisko przy plebanii.
8. Również w Boże Ciało o godz. 18.00 planujemy spotkanie z
okazji Dnia Matki i Wieczór Uwielbienia, który poprowadzi
nasza schola Martyres zachęcamy do wygospodarowania sobie
czasu i wspólnego spotkania w modlitwie do Matki /w majówce/
z okazji dnia Matki.
9. Za tydzień w sobotę przybędzie do nas pielgrzymka z
Kostomłot w ramach przygotowania do odpustu bł. Męczenników,
który będą obchodzić w swojej wspólnocie w przyszłą
niedzielę o godz. 12.00. Zechciejmy przygotować dla nich
słodki poczęstunek i skorzystać z zaproszenia na niedzielny
odpust.
10. Informujemy, że za dwa tygodnie z okazji dnia dziecka
organizowany jest Parafialny Dzień Rodziny. Osoby chętne do
wzięcia udziału i pomocy w przygotowaniu wspólnego naszego
święta prosimy o zgłaszanie się do ks. Piotra. Sponsorzy
mile widziani.
11. Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w naszej parafii
przygotowują się: Powszuk Paweł Marian, kawaler zamieszkały
w Studziance parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach
i Kruk Monika, panna zamieszkała w Bohukałach parafii
tutejszej – zapowiedź pierwsza.
12. Katolickie Echo oraz Niedziela wyłożone na stoliku –
polecamy.
13. Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.
Niech wstawiennictwo Męczenników Podlaskich oręduje za nimi
u Boga.
14. Wczoraj pochowaliśmy śp. Czesławę Krzysztofowicz z Łęg.
W miłosierdziu Bożym szukajmy dla niej łaski.

