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1. W przyszłą niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie będzie
odbywała się doroczna Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. Z naszej parafii tradycyjnie
organizowana jest dla chętnych parafian Pielgrzymka Rowerowa – wyjazd z parkingu o godz.
7.30. Także zachęcamy do udania się własnymi pojazdami.
2. Dzieci, które mają za dwa tygodnie przystąpić do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na
spotkania przygotowujące do tej wielkiej Uroczystości; spotkania będą odbywały się we wtorki
i czwartki o godz. 16.30.
3. Kandydaci, którzy 30 maja przystąpią do sakramentu bierzmowania mają spotkanie
przygotowawcze w kościele jutro o godz. 16.30.
4. Kandydatów do bierzmowania z klas VIII wraz z rodzicami prosimy na Mszę świętą i na
spotkanie w przyszłą niedzielę 12 maja na godzinę 15.30.
5. W przyszły poniedziałek 13 maja w rocznicę objawień Fatimskich o godz. 19.00 ulicami
miasta przejdzie procesja Fatimska. Procesja wyruszy z naszego kościoła do sanktuarium
Chrystusa Miłosiernego.
6. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Rzymu prosimy o jak najszybsze wpłacenie zaliczki w
wysokości 500 zł. Jeszcze można zapisać się na pielgrzymkę śladami św. Jozafata na Kresy
31.05- 02.06. Będziemy w Wilnie, Połocku, Witebsku, Mińsku, nad jeziorem Świteź i w
Nowogródku. Koszt 600 zł. Prosimy o zaliczkę 200zł. Paszporty na wizę na Białoruś składamy
do 18.05.
7. W przyszłą niedzielę w Styrzyńcu Mszą świętą o godz. 11.00 rozpocznie się Wielkanocny Dzień
Wspólnoty Ruchu Światło – Życie. Od godz. 14.00 Oaza zaprasza dorosłych i dzieci na ognisko
z zabawami.
8. W najbliższą niedzielę o godz. 17.45. comiesięczna modlitwa do św. Jozafata o dar pojednania i
zgody w rodzinach i Ojczyźnie.
9. Poświęcenie Pól w przyszłą niedzielę w Sławacinku Starym o godz. 9.00, w Grabanowie i
Grabanowie Kolonii o godz. 15.00.
10. Już zgłosiło się wiele pań do grupy formacyjnej w duchu katolickim „Być Kobietą Urzekająca”.
Spotkania odbywające się raz w miesiącu pomogą kobietom odkrywać piękno i dar kobiecości
oraz ich niezastąpioną i bardzo ważną rolę w rodzinie, Kościele i Ojczyźnie. Pierwsze spotkanie
organizacyjne w najbliższą niedzielę o godz. 17.00 na starej plebanii.
11. Spotkanie formacyjne dla sióstr i braci z Kół Różańcowych odbędzie się w Siedlanowie 15
maja. Zapisy w zakrystii.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 z racji Święta 34 Pułku Piechoty będzie sprawowana Msza
św. w kościele św. Antoniego, a potem na Placu Wolności piknik wojskowy.
13. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i otrzymają coniedzielne obrazki z propozycjami do
rozmowy rodzinnej i zadaniami do wykonania.
14. Bóg zapłać pani Elżbiecie Natora za kilkunastoletnią z sercem pełnioną posługę przy dekoracji
naszej świątyni. Niech dobry Bóg obdarza Panią obfitymi łaskami, a patronka naszej parafii
Maryja otacza swoją matczyną opieką. Teraz o dekorację świątyni będzie troszczyła się pani
Barbara Bielińska z kwiaciarni przy ul. Moniuszki 2. Wszystkie dotychczasowe zasady

pozostają bez zmian, a mianowicie: Wystrój na śluby i inne uroczystości według zasad
obowiązujących w naszej parafii, wykonuje tylko i wyłącznie dekoratorka parafialna
posługująca przez wszystkie niedziele w roku.
15. W minionym tygodniu odszedł do Pana: Kulupa Eugeniusz za niego, za poległych w obronie
Ojczyzny, za dobrodziejów parafii i bliskich zmarłych naszemu sercu módlmy się: Wieczny
odpoczynek …

