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29 czerwca 2019

1. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym w niedzielę nie ma Mszy świętej o godz. 15.30.
2. Na Diecezjalny Dzień Chorych 2 lipca do Kodnia udajemy się we własnym zakresie, gdyż na
organizowany wyjazd autobusem zapisało się zaledwie kilka osób.
3. W sobotę 6 lipca rozpoczyna się tradycyjna Parafialna Pielgrzymka Rowerowa do sanktuariów
na Kresach na Ukrainie m.in. do Kamieńca Podolskiego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 6.30
rozpoczynającą pielgrzymowanie. Opiekunem duchowym Pielgrzymki będzie ks. dyrektor
Jarosław Rękawek.
4. W najbliższy piątek o godz. 12.00 z naszymi Siostrami wyjedzie kolejna grupa dzieci na
„Wakacje z Bogiem” w Okunince. Dziękujemy wszystkim opiekunom za bezinteresowną
posługę i wszystkim parafianom wspomagającym na różne sposoby organizację turnusów w
lipcu i sierpniu. Wśród turnusów jest dwutygodniowy turnus Oazy Nowego Życia I stopnia
rozpoczynający się 3 sierpnia, który poprowadzi ks. Ireneusz. Zapraszamy na ten turnus
młodzież gimnazjum, szkół ponad gimnazjalnych i studentów. Także od 19 lipca jest
tygodniowy turnus młodzieżowy.
5. W tym tygodniu w I Czwartek Miesiąca zapraszamy na „Godzinę świętą” od 17.00 do 18.00
połączoną z adoracją i modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
6. W I Piątek Miesiąca nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00. W
wakacje nie ma Mszy św. w I Piątek o godz. 16.00, a adoracja Najświętszego Sakramentu
rozpoczyna się od godz. 16.00. Z comiesięcznej spowiedzi z racji I Piątku korzystajmy podczas
całego tygodnia. W I Sobotę nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00 i
18.00.
7. Ksiądz Biskup mianował ks. Jacka Muchę wieloletniego duszpasterza młodzieży akademickiej
w Białej Podlaskiej i profesora Wyższego Seminarium Duchownego proboszczem w pod
siedleckiej parafii Wołyńce. Księdzu Jackowi dziękujemy serdecznie za 15 letnią jakże owocną
posługę sakramentalną i posługę Słowa, długo będziemy pamiętać te piękne, treściwe homilie
wygłaszane w każdą niedzielę. Życzymy wielu łask Bożych w posłudze proboszcza parafii,
niech Duch Święty wspiera, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką.
Również ks. Biskup z dniem jutrzejszym mianował ks. Ireneusza Juśkiewicza wikariuszem
parafii św. Józefa w Siedlcach. Księdzu Ireneuszowi serdecznie dziękujemy za nadzwyczaj
gorliwą pięcioletnią posługę w naszej parafii, szczególnie za prowadzenie grup oazowych:
młodzieżowych, dziecięcych i dorosłych, za utworzenie i prowadzenie Kręgu Biblijnego,
Parafialnej Ligi Piłki Nożnej, prowadzenie parafialnej strony internetowej i opracowywanie
coniedzielnych zadań dla dzieci, przygotowanie młodzieży do bierzmowania, za wystawiane
Misteria, za organizację licznych czuwań i adoracji oraz wyjazdów rekolekcyjnych i
wakacyjnych do Okuninki.
Księdza Jacka i księdza Ireneusza zapraszamy do nas jak domowników, a nie gości. Zawsze
będziemy was witać z radością.
8. Dzieci pod koniec Mszy św. prosimy do błogosławieństwa.

9. W minionym tygodniu odeszły do Pana: Marianna Maksymiuk i Władysława Jakubowska, za
nie, za zmarłych kapłanów i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny
odpoczynek…

