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1.

Dzisiaj o godzinie 17:45 modlitwy za wstawiennictwem świętego Józefa. O godzinie 18:00 Msza święta w intencjach nowennowych.

2.

W środę Nowenna do św. Jana Pawła II i Msza wieczorowa w intencjach polecanych przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

3.

W sobotę z racji wspomnienia św. Krzysztofa – Dzień automobilisty. Po Mszy świętej wieczorowej błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Prosimy o

ustawienie samochodów na parkingu przy ul. Popiełuszki oraz przy ulicach, przy kościele – ksiądz przejdzie i poświęci pojazdy. Ci, którzy zechcą, mogą też
poświęcić pojazdy w niedzielę po Mszy o 7:00; 10:30 i 16:00. Składając ofiary przy tej okazji bierzemy udział w akcji pomocy misjonarzom 1 grosz za
przejechany 1 kilometr .
4.

W sobotę swoje imieniny obchodzi Ks. Proboszcz. Msza święta w Jego intencji o godzinie 18:00. Pamiętajmy o solenizancie w naszych modlitwach

indywidualnych.
5.

Za tydzień, w niedzielę wspominamy św. Joachima i Annę – rodziców Maryi – jest to dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom.

6.

Za tydzień, w niedzielę, o godzinie 12:00 swoją Mszę świętą prymicyjną będzie sprawował ks. Piotr Baran. Na zakończenie Mszy błogosławieństwo

prymicyjne dzieci i dorosłych z odpustem zupełnym. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7.

Ks. Biskup Kazimierz Gurda zaprasza na I Diecezjalną Pielgrzymkę Teściowych i Teściów do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin do Parczewa.

Pielgrzymka odbędzie się 26 lipca 2020 r. pod hasłem: „Teściowie z nieba rodem?”. Początek o godzinie 10:30. Szczegóły na plakacie.
8.

W bieżącym roku, ze względu na stan epidemii Piesza Pielgrzymka Podlaska będzie miała inny charakter. Przedstawiciele poszczególnych grup

pielgrzymkowych będą reprezentować na trasie wszystkich pątników. My wszyscy będziemy się łączyć duchowo, gromadząc się w świątyni na wieczorowych
nabożeństwach. Już dziś można pobrać kartę duchowego pielgrzyma i wypisać swoją intencję. Kartki z intencjami składamy w zakrystii – będą one przekazane
księdzu przewodnikowi i omadlane na trasie pielgrzymki a ostatniego dnia zostaną złożone przed Obrazem Matki Bożej.
9.

Zachęcamy do nabywania i czytania Katolickiego Echa.

10. Składamy serdeczne Bóg zapłać za bezimienną ofiarę na witraże – 2.500 zł.
11. Módlmy się za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach. Wieczny odpoczynek…
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