Ogłoszenia parafialne
30 Niedziela Zwykła.
23 października 2021
1. Od dziś będziemy
przeżywać Tydzień
Misyjny w Kościele.

2. W czwartek w liturgii tygodnia przypada święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza –
Głównych Patronów Diecezji Siedleckiej.
3. W ostatnią niedzielę października przeżywać będziemy uroczystość Poświecenia Kościoła
Własnego.
4. Informuję, że z przyczyn niezależnych od nas nastąpiła zmiana terminu transmisji Mszy św. z
naszego Kościoła. Porządek Mszy świętych będzie tak jak w niedzielę.
5. Tydzień temu, podczas Mszy Świętej w Katedrze, pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Gurdy,
zainicjowany został proces synodalny. Do lutego synod będzie się odbywał w parafiach.
6. W tym tygodniu kończymy nabożeństwa różańcowe. już teraz składamy serdeczne „Bóg
zapłać”Panu Wiesławowi za prowadzenie śpiewów Bóg zapłać wszystkim za zaangażowanie i
prowadzenie modlitwy różańcowej szczególnie dzieciom i młodzieży i dorosłym. Nadal proszę, aby ,
rozważać tajemnice różańcowe w gronie rodzinnym. Zakończenie nabożeństwa różańcowego o godz.
16.00 w niedzielę w intencji naszych zmarłych na cmentarzu parafialnym. Gromadzimy się przy
bramie głównej.
7. Rozstrzygnięcie konkursu różańcowego oraz nagrody za plansze odbędzie się losowanie nagród
dla dzieci za wytrwały udział w Różańcu.
8. W przyszły poniedziałek obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św.
odprawimy Msze św. w tym dniu odprawimy o godz. 9.00 i 11.00 po której wyruszy procesja na
cmentarz parafialny.

9. We wtorek 2 listopada Msze święte o godz. 10.00 i 16.00. Msze św. będą połączone z
wyczytywaniem kartek wspominkowych.
10. Od 1 do 7 listopada będziemy odmawiać różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach.
Przy wyjściu z Kościoła wyłożone zostały kartki do wypominek. Wypominki można składać na tacę, w
zakrystii.
11. Wypominki będziemy polecać Bogu w modlitwie różańcowej od 01do 07 listopada po Mszy św..o
godz. 16.00. pragniemy tez polecać Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych w modlitwie Kościoła
przez cały rok w każdy I piątek miesiąca.
12. Wiele osób już uporządkowało groby najbliższych, dziękuję za tę troskę. Bardzo prosimy, aby
śmieci dokładnie segregować zgodnie z napisami.
13.Za wszystkie dary złożone na pomoc zatrzymanym migrantom., składam serdeczne „Bóg zapłać W
poniedziałek przekażemy je Straży Granicznej.
14. Bóg zapłać za ofiarowanie drzewa opałowego na plebanię, a także ziemniaki na plebanię.
15. Przypominam o obowiązku noszenia w kościele maseczek
Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia nowy numer Echa Katolickiego
Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego.

Intencje mszalne 25 października – 2 listopada 2021r.
Poniedziałek 25 października 2021r. dzień powszedni
16.00 – + Józef Śladewski int. od sąsiadów z ul. Wąwozowej.
16.30 – Nabożeństwo Różańcowe
17.00 - O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dl Rafała

Wtorek – 26 października 2021 r. dzień powszedni
16.00 – + + Antoniny Nazaruk (3R) zm. z r. Nazaruków i Hasiuków, int. od syna Tadeusza Nazaruka
16.30 – Nabożeństwo Różańcowe
Środa – 27 października 2021 r.
16.00 – + + Stefana, Annę, Antoniego Oreńczuków i ich Rodziców wszystkich z rodziny. Marię,
Stefana Chomiczuków i ich rodziców zm. z rodzin Śladewskich, Józefa Śladewskiego, Antoniego
Dąbrowskich Janinę, Antoniego, Daniela, zm. z r Chaciółków, Zofię, Stefana int. od p. Śladwskiej
16.30 – Nabożeństwo Różańcowe
17.00 - +Wanda Ciszewska (1R) zm. z r. Oreńczuków. int. od p. Marii Baj
Czwartek – 28 października 2021 r. święto św. app. Szymona i Judy Tadeusza
16.00 – + O radość życia wiecznego dla zm. Marii Chomiczuk (35R)Stefana oraz ich Rodziców z
obojga stron int. od p. Marii Lesiuk
16.30 – Nabożeństwo Różańcowe

Piątek – 29 października 2021 r. dzień powszedni
16.00 – + Mariannę, Kazimierza, Daniela, Praksedę, Adama zm. z r. Oreńczuk, Kazimieruków,
Nafalskich, Bałajsów. int. od p. Sabiny Gołąb
16.30 – Nabożeństwo Różańcowe
17.00 - +Zbigniew Chaciówka (1R) int. od Żony z Rodziną
Sobota – 30 października 2021 r. dzień powszedni 16.00 – + Ireneusz Nowakiewicz. int. od
koleżanek i kolegów córki Agaty ze studiów.
16.30 – Nabożeństwo Różańcowe
Niedziela 31 października 2021 r.
09.00 – + Tadeusza i zm. z Rodziny int. od p. Stanisławy Sakowicz.
11.00 – + O radość życia wiecznego dla zm. Rodziców, Józefy i Czesława Abramczuk int. od p. Zofii
Partyniewicz
Poniedziałek – Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.
09.00 – + Irena Mikulska (1R) int. od Rodziny
11.00 – +Za zmarłych Parafian Procesja za zmarłych na cmentarz.
Wtorek 2 listopada 2021r. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
10.00 – +Józefa, Marii, Antoniego, Anny, Józefa, Szymona, Anastazji, Jakuba, Katarzynę int. od p.
Kazimiery Byszuk
16.00 – Wiktora, Jadwigę, Mieczysława, Danutę zm. z r. Buraczuków. int. od p. Mieczysław Omelczuk

