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1. We środę rozpoczyna się miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej.
Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwie majowym, by wypraszać łaski naszym
rodzinom i Ojczyźnie. W niedziele i święta w kościele nabożeństwo majowe będzie odprawiane
po Mszy św. o godz. 15.30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczorowej. Zachęcamy do
odprawiania tych nabożeństw w kaplicach i tradycyjnie przy krzyżach i kapliczkach
przydrożnych.
2. W piątek będziemy obchodzili święto religijno narodowe 3 Maja: Uroczystość Matki Bożej
Królowej Polski i rocznicę ustanowienia Konstytucji. Msze święte w kościele i w kaplicach
będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę. Z racji święta 3 Maja, pamiętajmy o wywieszeniu
flag narodowych. Także w tę Uroczystość nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
3. Uroczystości ogólnomiejskie 3 Maja odbędą się w kościele św. Antoniego o godz. 11.30.
4. W uroczystość 3 Maja wypada I Piątek Miesiąca. W I Czwartek adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 17.00 połączona z nabożeństwem Godziny Świętej. W I Sobotę
nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi i nabożeństwo majowe będą sprawowane
tylko o godz. 8.00, gdyż o 18.00 jest Msza święta ślubna. W niedzielę po Mszy św. o godz.
12.00 procesja wokół świątyni. Prosimy dzieci do sypania kwiatów i niesienia poduszeczek.
5. Dzieci przystępujące do I Komunii świętej i ich rodzice w przyszłą niedzielę 5 maja mają
comiesięczne spotkanie o godz. 11.15.
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na uroczystość odpustową z racji św. Józefa Robotnika na
godz. 11.15 do kaplicy w Wilczynie.
7. W niedzielę 12 maja w Parczewie w sanktuarium Matki Bożej patronki Rodzin, odbędzie się
doroczna pielgrzymka rodzin. Zachęcamy do licznego udziału.
8. Zapraszamy panie do włączenia się do ogólnopolskiej katolickiej formacji „Być Kobietą
Urzekającą”. Jest to projekt skierowany do wszystkich kobiet, które pragną odkrywać piękno i
bogactwo kobiecości według Bożego zamysłu. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 maja o
godz. 17.00 na starej plebanii.
9. Obrzędy Poświęcenia Pól z modlitwą o dobre urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli oraz
o błogosławieństwo wszelkiej pożytecznej pracy odbędzie się 3 Maja w Wilczynie o godz.
11.15 i o godz. 15.00 na osiedlu Sielczyk i w Holi. W niedzielę 5 maja poświęcenie pól w
Styrzyńcu o godz. 10.15, a o godz. 15.00 ul. Białka i Powstańców oraz Sławacinek
Nowy.Zachęcamy do udziału w tych pięknych obrzędach wszystkich mieszkańców, nie tylko
pracujących zawodowo na roli. Przecież wszyscy codziennie spożywamy pokarmy, które są
owocem ziemi, Bożego błogosławieństwa i pracy rolnika. Za te dary umiejmy Bogu dziękować.
10. W przyszłą niedzielę czuwanie w intencji maturzystów po Mszy św. o godz. 15.30.
11. Przez okres wielkanocny zapraszamy w niedzielę na nieszpory o godz. 19.00.
12. Dziś po Mszy św. o 18.00 zapraszamy na Uwielbienie Chrystusa Miłosiernego.
13. W setną rocznicę powstania w Leśnej Podlaskiej Seminarium Nauczycielskiego i 50 lecia
Zespołu Szkół Rolniczych 15 czerwca organizowany jest zjazd absolwentów. Więcej informacji
w gablocie przed kościołem.
14. Kluby Ojca zapraszają mężczyzn na spotkanie w sanktuarium w Górkach koło Garwolina, które

odbędzie się w sobotę 18 maja. Szczegółowe informacje w gablocie.
15. Dzieci i młodzież z parafii mogą korzystać z boiska orlik przy LO Plater we wtorki od godz.
16.00 do 18.00.
16. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i otrzymają coniedzielne obrazki.
17. Pomódlmy się za poległych w obronie Ojczyzny, zmarłych dobrodziejów parafii i zmarłych
bliskich naszemu sercu: Wieczny odpoczynek …

