Podziękowania
BOŻE MŁYNY MIELĄ POMAŁU – ALE SKUTECZNIE powiada stare
przysłowie.
Historia diecezji siedleckiej , której jubileusz 200 lat od
erygowania przeżywamy, 144 rocznica męczeńskich wydarzeń z
Pratulina, którą obchodzimy oraz to co od 22 lat dokonuje
się w Pratulinie i w sercach czcicieli Błogosławionych
Męczenników Podlaskich to dowód na prawdziwość cytowanego
przysłowia.
Pomału – ale skutecznie, bo przez cały rok w Pratulińskiej
Szkole Wiary 23 dnia miesiąca i od 14 do 22 stycznia w
nowennie, Boża łaska pracowała we wszystkich czcicielach, by
przynieść błogosławione owoce.
We wspomnienie liturgiczne Błogosławionych
Męczenników Podlaskich pragnę podziękować – Bogu i ludziom
za to dzieło jakie na pratulińskiej ziemi się dokonuje w
sercach i materialnych rzeczach.
Dziękuję Ks. Biskupowi Kazimierzowi – Ordynariusz Diecezji
Siedleckiej za wszelkie inicjatywy i błogosławieństwo w ich
realizacji. Ks. Bpowi Piotrowi Sawczukowi za nieustanną
troskę o ten zakątek podlaskiej ziemi i materialne wsparcie
jakiego udziela. Na ręce obecnego na uroczystościach Biskupa
Jozafata z Łucka na Ukrainie wszystkim wspólnotom, którzy
szerzą cześć błogosławionych Męczenników Podlaskich dziękuję
za krzewienie kultu błogosławionych Unitów.
Bogu niech będą dzięki za kapłanów dekanatu
janowskiego, którzy przez wszystkie dni nowenny trwali na
modlitwie tu w Pratulinie oraz tym którzy z kapituły
janowskiej prowadzili nowennowe przygotowanie.
Duchowieństwu diecezji siedleckiej za życzliwość i
przychylność dla spraw pratulińskiego sanktuarium.
Podziękowania kieruję do władzy samorządowej i
lokalnej za przychylne patrzenie na ten mały zakątek ziemi
podlaskiej i dar przekazany z okazji jubileuszu diecezji.
Bogu dziękuję za wiernych czcicieli błogosławionych
Męczenników Podlaskich, którzy z różnych zakątków naszej
diecezji nawiedzają sanktuarium.
Darczyńcom a zarazem Dobrodziejom, którzy pragną

zostać anonimowi Bóg zapłać za wsparcie materialne i
duchowe.
Przekazuję podziękowania dyrekcji i pracownikom
Katolickiego Radia Podlasie i Echu Katolickiemu za
transmisje i prezentowane treści.
Dziękuję słuchaczom, wszystkim chorym i cierpiącym,
samotnym, że byliście przez IX dni z nami i jesteście zawsze
z sanktuarium i przy męczennikach.
Podziękowania składam także moim parafianom Ks.
Pawłowi mojemu dzielnemu współpracownikowi – wicekustoszowi
sanktuarium, mojej mamie, siostrze i Pani Urszuli, które
dzielnie dbały oto, bz na stole sanktuaryjnym niczego nie
brakło. Panu organiście, chórowi parafialnemu, strażakom z
Zaczopek, Pani Dorocie, która dbała o porządek w kościele.
Dziękuję wspólnotom działającym przy parafii w
Pratulinie i wszystkim wioskom, i życzliwym ludziom, którzy
z parafii zaangażowali się i przygotowali ten wyjątkowy czas
nowennowy.
Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.
W środę 24 stycznia o godz. 16.00 w intencji
wszystkich was sprawowana będzie Eucharystia, w której przez
przyczynę Błogosławionych Męczenników Podlaskich prosić
będziemy dla Was o błogosławieństwo.
Kustosz

