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1. We wtorek rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej. W kościele różaniec będzie odmawiany o
godz. 17.30. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Dzieci będą otrzymywały specjalne wyklejanki,
a za obecność na co najmniej 15 różańcach otrzymają nagrodę. Kandydaci do bierzmowania winni
uczestniczyć kilka razy w tygodniu w modlitwie różańcowej. Zachęcamy także do gromadzenia się na
tej modlitwie w kaplicach. Za odmówienie różańca w kościele, kaplicy, w rodzinie lub w katolickim
stowarzyszeniu można uzyskać odpust zupełny.

2. W tym tygodniu wypada I Czwartek Miesiąca – nabożeństwo adoracyjne od godz. 17.00 a o 17.30
modlitwa różańcowa. W I Piątek Miesiąca nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą
odprawione o godz. 8.00, 16.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
Zachęcamy rodziców, by towarzyszyli dzieciom, które w tym roku przystąpiły do i Komunii św. w
obchodzeniu dziewięciu I Piątków. W I Sobotę nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca Maryi będą
odprawione o godz. 8.00 i 18.00. W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 12.00 procesja
eucharystyczna.

3. W przyszłą niedzielę o godz. 11.15. spotkanie dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej i ich
rodziców. Podczas Mszy św. o godz. 12.00 będą święcone różańce, które rodzice zakupują dzieciom
sami. Różańce można nabyć także w zakrystii.

4. W przyszłą niedziele w Pratulinie doroczna Pielgrzymka Mężczyzn. Z naszej parafii o godz. 8.30
wyjeżdża Grupa Rowerowa, zachęcamy do licznego udziału a grupa Motocyklistów o godz.9.30. (
zaproszenie Biskupa Siedleckiego)

5.W naszej parafii od dzisiaj będzie posługiwał w miarę możliwości w niedziele i dni powszednie
nowy duszpasterz akademicki ks. dr. Tomasz Cabaj. Ks. Tomasz studiował retorykę i homiletykę,
cieszymy się że będziemy mogli korzystać z jego wiedzy, i gorliwości kapłańskiej. Otaczamy ks.
Tomasza modlitwą i życzymy wiele satysfakcji z owocnej pracy z młodzieżą akademicką i pośród nas.
6. Słowo Biskupa Siedleckiego o utworzeniu nowej parafii …
7. We wtorek dzień imienin obchodzą nasze Siostry Sercanki Teresy. Życzymy Siostrom obfitości
łask Bożych i opieki świętej patronki.
8. Dzieci prosimy do błogosławieństwa indywidualnego i po coniedzielne obrazki. Wylosowana

zostanie także nagroda, dla kogoś z dzieci, które złożyły karteczki z rozwiązanym zadaniem z
„Ziarna” z poprzedniej niedzieli.
9. W ostatnim czasie odeszli do Pana; Przychodzki Janusz i Juszczuk Ryszard, za nich i zmarłych
bliskich naszemu sercu módlmy się . Wieczny odpoczynek …

