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1. Dzisiaj w parafii cieszymy się obecnością ks. Krzysztofa Morawika i Grupy Ewangelizacyjnej z
Lublina. W najbliższą środę 6 lutego Mszą Świętą o 18.00 rozpoczynamy SEMINARIUM
ODNOWY WIARY. Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu spotkań ze Słowem Bożym w kolejne
środy. Zachęcajmy też naszych bliskich. Na stoliku pod chórem są plakaty do wzięcia i rozwieszenia.
Jako zaproszenie na Seminarium można wręczyć nasz parafialny folder z wizyty duszpasterskiej,
który również można dziś wziąć ze stolika.
2. We wtorek 5 lutego wspomnienie św. Agaty. W czasie każdej Mszy świętej będzie sprawowany
obrzęd święcenia chleba św. Agaty, która jest patronką chroniącą od pożarów i innych nieszczęść.
Chleb do błogosławieństwa można przynieść ze sobą lub otrzymać z kościoła.
3. 5 lutego przypada 14. Rocznica sakry biskupiej ks. bp Kazimierza Gurdy. Pamiętajmy w modlitwie
o Pasterzu diecezji siedleckiej.
4. W tym tygodniu I Czwartek miesiąca. Zapraszamy na godzinę 17.00 na adorację Jezusa podczas
Godziny Świętej i modlitwę za kapłanów, kleryków i o powołania kapłańskie. Po Eucharystii
spotkanie lektorów na starej plebanii.
5. W dniach 15-17.02.2019r. w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji siedleckiej odbędą się
rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej. Są skierowane do studentów, którzy pragną pogłębić
swoją relację z Bogiem i uczyć się rozpoznawać Jego wolę w swoim życiu.
6. W piątek grupa dzieci z parafii pod opieką naszych sióstr sercanek rozpocznie Ferie z Bogiem w
Kodniu w domu zakonnym. Można się jeszcze zapisać na wyjazd młodych w góry w pierwszym
tygodniu ferii.
7. Za tydzień w naszej parafii będziemy przeżywali niedzielę z Katolickim Radiem Podlasie.
8. Zachęcamy do korzystania i współtworzenia naszej strony internetowej:
www.parafianabrzeskiej.pl
9. W poniedziałek zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Bóg zapłać wszystkim parafianom za
życzliwe przyjęcie kapłanów przynoszących błogosławieństwo Boże, za podwożenie, poczęstunki i
troskę o parafię w postaci złożonych ofiar.
10. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Franciszek Andrzejuk, Zofia Hornowska, Eugeniusz
Wasiluk; za nich, za zmarłych dobrodziejów parafii i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się:
Wieczny odpoczynek ...

