Święto Chrztu Pańskiego /07.01.2018/
1. Dziś niedziela Chrztu Pańskiego – w kościele kończymy
czas Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy
przeżyli ten okres po Bożemu. Za zaangażowanie, modlitwę,
wspólne kolędowanie oraz okazaną życzliwość i zachowanie
tradycji – Bóg Wam zapłać.
2. W imieniu misjonarzy, których wspomogliśmy kwotą 1120zł
składamy wszystkim ofiarodawcom staropolskie Bóg zapłać.
3. Z Bożą i ludzką pomocą zakończyliśmy wizytę
duszpasterską. Dziękujemy za wspólne spotkanie i przekazane
sugestie oraz ofiary, które przeznaczamy na uregulowanie
rachunku za ułożenie kostki wokół kaplicy cmentarnej. Bóg
zapłać.
4. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z kandydatami do
bierzmowania.
5. Za tydzień II niedziela miesiąca i katecheza dla dzieci o
godz. 12.00 oraz spotkanie z rodzicami i dziećmi
przygotowującymi się do pierwszej komunii świętej.
6. Od przyszłej niedzieli /14 stycznia/ rozpoczynamy nowennę
do naszych Męczenników. Jest to wyjątkowy czas naszego
świadectwa dla tych, którzy przybywają, by tu zaczerpnąć
siły i łaski w wierze naszych ojców. Zaangażujmy się w
przygotowanie i przeżycie tego czasu poprzez
– straż honorową /2 osoby z wioski/
– ciasto i herbata na sali pod plebanią – wioskami wraz z
obsługą poczęstunku
– czytania, psalm i modlitwa wiernych – wioska wyznaczona na
dany dzień. Prosimy, by odpowiedzialnymi za przygotowanie
poszczególnego dnia nowenny byli Państwo Radni z
poszczególnych wiosek.
Harmonogram:
Niedziela /14.01/ – Pratulin
Czwartek
/18.01/- Derło
Poniedziałek /15.01/- Łęgi
Piątek
/19.01/- Cieleśnica
Wtorek /16.01/- Bohukały
Sobota
/20.01/ Woroblin
Środa /17.01/- Zaczopki

Niedziela /21.01/- KPKRP
Poniedziałek /22.01/- Rycerze
Niepokalanej
Program nowenny w gablocie i na stronie internetowej:
19:15 Koronka do Błogosławionych Męczenników Podlaskich
19.30 Eucharystia,
20.30 kolejny dzień nowenny oraz litania do Błogosławionych
Męczenników Podlaskich – zawierzenie i ucałowanie relikwii
Męczenników.
21. Apel i – AGAPA w sali pod plebanią.
7. Prasa katolicka: Echo Katolickie oraz Niedziela – na
stoliku – polecamy
8. Życzenia prosimy by przyjęli solenizanci i jubilaci tego
tygodnia.
9. Polecajmy Bogu, który okazuje miłosierdzie zbawienie
wszystkich którzy przeszli przez tajemnicę śmierci

