20 marca /niedziela/ Pratulińska
Szkoła Wiary
Sanktuarium
Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie

ZAPRASZA
wszystkich Czcicieli Błogosławionych Męczenników
Podlaskich
do spotkania i modlitwy

w PRATULIŃSKIEJ SZKOLE WIARY
20 marca /niedziela/ 2016r.
Program:
15.30 Procesja z palmami od cmentarza unickiego do
kościoła
16.00 Eucharystia ze słowem o męczennikach z parafii
Neple
17.00 Modlitwy wstawiennicze z wyczytywaniem
przesyłanych intencjach
17.30 Zawierzenie się Męczennikom i ucałowanie Relikwii

V niedziela wielkiego postu 13.03.2016
1. Wdzięczność wyrażamy Państwu Radnym Parafialnym za ofiarne
przeprowadzenie kolejnej zbiórki na remont kościoła.
2. Dziś spotkanie dzieci ze Słowem Bożym w katechezie o godz. 12.00.
3. Parafialny Oddział KRP zbiera dziś datki na tzw. jałmużnę wielkopostną o
którą wszystkich radiosłuchaczy prosi Katolickie Radio Podlasie.
4. Dziś w sali pod plebanią odbędą się warsztaty wielkanocne – zapraszamy
wszystkich w imieniu Pani Marii Nitychoruk, która je poprowadzi.
5. W sobotę Uroczystość Św. Józefa Msza św. 8.00 i 16.00 – w kaplicy 15.00.
6. Przypominamy o naszej nowennie do Błogosławionych w środę o 16.00, i
audycji w KRP o 21.40 – zachęcamy do słuchania
7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wchodzimy w niego
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Niedzielą Palmową. Informujemy, że błogosławieństwo Palm przed każdą
Eucharystią, natomiast procesja z Palmami w połączeniu z Pratulińską
Szkołą Wiary rozpocznie się o godz. 15.30 na cmentarzu unickim skąd
przejdziemy z modlitwą do kościoła parafialnego. Eucharystii o 16.00
przewodniczyć będzie Ks. Sławomir Harasimiuk – proboszcz z Nepli. Po
niej modlitwy wstawiennicze zanoszone przez orędownictwo naszych
błogosławionych.
W naszym dekanacie trwa nowenna do św. Józefa w parafii Szpaki. Dziś
wyjazd o godz. 18.00 z pod plebanii. Chętnych, którzy chcą udać się na
odpust do Szpak 19 marca prosimy zgłaszać do Ks. Piotra.
Zbliżamy się do świąt- przygotowując się do nich prosimy nie zapomnieć i
o naszych zmarłych czyniąc porządki na grobach swoich bliskich.
Wójt Gminy, GIK w Rokitnie, Sołtys i Rada Sołecka Zaczopek zapraszają na
spotkanie pt. ,,Tradycje Wielkanocne w Gminie Rokitno”, 19 marca
(sobota) w świetlicy, Zaczopki o godzinie 1600. W programie: wykonanie
palm,, zdobienie pisanek woskiem, oraz koncert pieśni wielkopostnych.
Bialscy duszpasterze zapraszają 20 marca na Misterium Męki Pańskiej,
które w ramach Drogi Krzyżowej przejdzie ulicami Białej Podlaskiej.
Rozpoczęcie o godz. 19.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Chętnych
zapraszamy.
Wychodząc znajdziemy katolickie spojrzenie na otaczający nas świat –
czyli Echo katolickie – polecamy.
Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach rozpoczynającego się tygodnia
szczególnie o Ks. Józefie i Ks. Zbigniewie Nikoniukach, Ks. Józefie
Szajdzie oraz wszystkich Józefach i „Józefkach” – niech nad nimi oraz
nad całą naszą parafią orędują Błogosławieni Męczennicy.
Zmarłym z naszych rodzin, polecanym w wypominkach parafialnych oddajmy
naszą modlitwę o miłosierdzie Boże dla nich.

IV niedziela wielkiego postu
06.03.2016
1.
Dziś niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
modlitwa za zmarłych z Zaczopek o godz. 11.30
2.
Zapraszamy do Kornicy na Wieczór Chwały, który rozpocznie się dziś o
godz. 18.00. Osoby zapisane na wyjazd zbierają się pod plebanią o 17.15.
3.
W środę nasze parafialne zawierzenie się Błogosławionym Męczennikom o
godz. 16.00.
4.
Zbliża się czas marcowej modlitwy przed świętym Józefem. W naszym
dekanacie nowenna do św. Józefa w Szpakach codziennie od 10-18 marca. W
imieniu Kustosza zapraszamy do wspólnoty modlitwy już w najbliższy czwartek o
godz. 19.30 Chętnych zapisujemy na wyjazd w zakrystii.
5.
Za tydzień II niedziela miesiąca katecheza i cykliczne spotkanie z
dziećmi o godz. 12.00.
6.
Nabożeństwa wielkopostne: piątek godz. 16.00 Droga Krzyżowa, niedziela

po mszy o godz. 12.00 i w kaplicy po mszy o godz. 10.15. Gorzkie Żale.
7.
11 marca /piątek/ o godz. 11.00 w świetlicy w Pratulinie szkolenie nt
dopłat obszarowych w 2016r. W imieniu Pani Sołtys wszystkich zainteresowanych
zapraszamy.
8.
W przyszłą niedzielę Parafialny oddział KRP będzie zbierał po każdej
Mszy Świętej tzw. jałmużnę wielkopostną jako wsparcie naszej diecezjalnej
rozgłośni.
9.
Baranki wielkanocne rozprowadzane przez Caritas diec. siedleckiej do
nabycia w zakrystii.
10.
Darem materialnym wsparli naszą parafię: mieszkańcy Bohukał,
bezimiennie z Cieleśnicy i z Białej Podlaskiej rodzina Lewczuków – wdzięczni
za przekazane datki składamy – Bóg zapłać.
11.
Wychodząc znajdziemy na stoliku „Dobre Słowo” na ten tydzień – czyli
Echo katolickie, Droga i Niedziela – nasza cotygodniowa prasa – polecamy.
12.
We wtorek 8 marca Dzień Kobiet – już dziś z całego serca dziękujemy
wam Drogie Panie za wasze ciche i codzienne towarzyszenie nam w drodze do
świętości. Wdzięczność wyrażamy dziś drobnym upominkiem, zaś we wtorek gorącą
modlitwą przez przyczynę Matki Pratulińskiej.
13.
Zawierzamy też wstawiennictwu naszych błogosławionych Męczenników
życie, radości i smutki wszystkich czcicieli błogosławionych, solenizantów
rozpoczynającego się tygodnia i całą naszą parafię.
14.
Zmarłym z naszych rodzin, polecanym w wypominkach parafialnych
oddajmy naszą modlitwę o miłosierdzie Boże dla nich.

III Niedziela Wielkiego Postu
28.02.2016
1.
Bogu – dzięki za czas świętej łaski dla naszej parafii.
Księdzu Krzysztofowi – rekolekcjoniście – za konkretne wskazówki dla życia.
Naszym Drogim Parafianom – za wspólnotę modlitwy.
Wszystkim, którzy swoją modlitwą, ofiarą i darami na stół rekolekcyjny
wsparli dzieło świętych rekolekcji parafialnych – Bóg zapłać.
2.
Podziękowania wszystkim, którzy swoją ofiarą wsparli w ubiegłą
niedzielę misje Ad Gentes. Nasza parafia zebrała 549zł. i przekazała
pieniądze zgodnie z przeznaczeniem.
3.
Ks. Piotr przypomina, że dziś po mszy o godz. 12.00 spotkanie
kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami.
4.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwa
ku czci Serca Jezusa i Maryi w kaplicy o 15.00 w kościele o 16.00.
5.
Informujemy, że w marcu z wizytą do chorych udamy się w Wielkim
Tygodniu. Szczegóły podamy później.

6.
W piątek wspomnienie św. Kazimierza – patrona Biskupa Ordynariusza.
Pamiętajmy o solenizancie w tym dniu w naszych modlitwach.
7.
Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątek o godz.
16.00, Gorzkie Żale – w niedzielę po mszy o godz. 12.00 i w kaplicy po mszy o
godz. 10.15.
8.
w przyszłą niedzielę o godz. 18.00 parafia Kornica zaprasza na Wieczór
Chwały. Zachęcamy do wybrania się i wspólnej modlitwy – szczegóły na plakacie
w gablocie.
9.
Kościół swoją ofiarą wsparli: mieszkańcy Derła – 920zł, Kol. Derło
720zł. i Cieleśnicy 1480zł – wdzięczni za zebrane ofiary składamy Wam – Bóg
zapłać.
10.
Przy wyjściu na stoliku Prasa katolicka – polecamy – w zakrystii dla
prenumeratorów „Rycerz Niepokalanej”
11.
Dziękując Bogu i ludziom za święte rekolekcje polecajmy łasce Miłości
Bożej Ks. Krzysztofa, całą Parafię i wszystkich obchodzących w tym tygodniu
swoje święta i uroczystości zawierzając wstawiennictwu naszych
błogosławionych Męczenników ich życie, radości i smutki.
12.
Wielkiej dobroci i miłości Boga zawierzajmy wszystkich zmarłych , w
szczególności pochowanego wczoraj na naszym cmentarzu Piotra Lewczuka
pochodzącego z Łęg.

