Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna
19 maja 2019
19 maja 2019

1. Dzisiaj w naszej parafii I Komunia Święta podczas Mszy św. o godz. 10.00. Módlmy się w
intencji dzieci, by do końca życia trwały przy Chrystusie i mogły budować się wiarą swoich
rodziców i wychowawców.
2. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda zaprasza na Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina, która
odbędzie się w przyszłą niedzielę. Z naszej parafii o godz. 9.30 wyruszy z ks. Zbigniewem
Motocyklowa Pielgrzymka Kobiet. Tradycyjnie także do Pratulina jedzie Parafialna Grupa
Rowerowa, wyjazd z przed kościoła o godz. 8.30.
3. W przyszłą niedzielę dzieci z klas czwartych o godz. 12.00 mają rocznicę I Komunii świętej.
Próba przygotowująca do I Rocznicy w piątek o godz. 16.30. Spowiedź dla dzieci i ich bliskich
w sobotę o godz. 8.30.
4. Kandydaci do sakramentu bierzmowania z klas III Gimnazjum mają spotkania przygotowujące
do bierzmowania w poniedziałek i w środę o godz. 16.30.
5. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będą gościły relikwie św. Stanisława Kostki – patrona
młodzieży. Polecajmy polską młodzież opiece ich patrona. Młodzież i kandydatów do
bierzmowania zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.30. Po nabożeństwie będzie oddanie czci
relikwiom i ucałowanie.
6. Już zapisują się chętni na wyjazd do Okuninki na „Wakacje z Bogiem” Młodzież ma swój
tygodniowy turnus od 19 do 26 lipca, także młodzież od klasy III Gimnazjum może wziąć udział
w dwutygodniowym turnusie Oaza Nowego Życia 1 stopnia w Okunince od 3 do 19 sierpnia.
Będziemy bardzo wdzięczni osobom dorosłym za pomoc na poszczególnych turnusach w roli
opiekunów. Zapisujemy też chętnych na weekendowy Kurs Opiekuna Kolonii, który odbędzie
się w Białej Podlaskiej od 24 do 26 maja.
7. Kuria Diecezjalna podaje do wiadomości, że alumn Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Siedleckiej Marek Jacek Maleńczuk jest kandydatem do święceń diakonatu.
8. Ojciec Gwardian z kościoła św. Antoniego powiadamia, że 23 maja o godz. 17.00 w sali pod
kościołem jest spotkanie dla osób zainteresowanych epitafiami, które mają być uporządkowane
w związku z renowacją parkanu na którym obecnie są umieszczone.
9. Na prośbę części uczestników pielgrzymki na Kresy śladami św. Jozafata zostaje odwołana z
terminu 31.05 – 02.06, o nowym terminie poinformujemy później.
10. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa i po coniedzielne obrazki z zadaniami i propozycjami.
11. Pomódlmy się za zmarłych bliskich naszemu sercu, zmarłych kapłanów i dobrodziejów parafii:
Wieczny odpoczynek …

