PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

19.05.19.

1. Dzisiaj:
- o godz. 10.00 msza św. w Woli Rębkowskiej i pobłogosławienie wozu
strażackiego.
- spotkanie Duszpasterstwa Trzeźwości o godz. 18.00 w sali pod plebanią
2. Spotkanie dla mężczyzn z cyklu "Męska Wspólna Sprawa czyli Wiara"
we wtorek o 19.00. Szczegóły na plakacie.
3. W tym roku mija V rocznica ingresu Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy do
Katedry Siedleckiej. Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem
Pasterza Diecezji będzie sprawowana w piątek, 24 maja br. o godz. 12.00
w Katedrze Siedleckiej. Na te uroczystości zaprasza Ks. Bp Piotr Sawczuk
Wikariusz Generalny.
4. W tym roku przypada jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Bp Henryka
Tomasika. W niedzielę 26 maja 2019 r., o godz. 18.00 w Katedrze
Siedleckiej, pod przewodnictwem Jubilata będzie sprawowana Uroczysta
Eucharystia. Niech liczny udział w tej uroczystej celebracji w Siedlcach
będzie wyrazem naszej wdzięczności za lata kapłańskiej pracy i wszelkie
dobro, jakiego doświadczyliśmy przez posługę Księdza Biskupa Henryka pisze w swym zaproszeniu Ks. Bp Ordynariusz.
5. W przyszłą niedzielę:
- o godz. 15.00 poświęcenie pól i modlitwa o szczęśliwe urodzaje i Boże
błogosławieństwo w pracy:
- Rębków- ul. Podbiel i Podsadowiec
- Rębków – ul. Starowiejska, Spacerowa, Borki.
Prosimy o pojazdy na godzinę 14.45. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców na wspólną modlitwę.
- za tydzień po mszy świętej o godzinie 13:00 odbędzie się koncert
promujący płytę Ad Mariam Europa. Organizatorem koncertu jest
Środowisko Garwolińsko-Pilawskie Skautów Europy. Bliższe informacje
na plakacie.

6. Katechezy dla narzeczonych z dekanatu garwolińskiego odbędą się w
trzy kolejne niedziele: od 26 maja br. Spotkania rozpoczynają się o godz.
9.00 w sali KLO. Zapisy pod adresem: rodzina@parafiagarwolin.pl
7. 01 czerwca br. na Polach Lednickich będzie miało miejsce
SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000. Jest organizowany wyjazd.
Zgłoszenia jeszcze dzisiaj kancelarii parafialnej. Naszą młodzież
zachęcamy do udziału w tym spotkaniu.
8. Koła Żywego Różańca z naszej parafii organizują wyjazd na VII
Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę w dniach
31 Maja - 01 czerwca 2019r. Bliższe informacja na tablicy ogłoszeń.
9. W dniach 14-15 czerwca odbędzie się w Pratulinie JERYCHO
MŁODYCH. Organizujemy wyjazd dla młodzieży. Do 2 czerwca zapisy
w kancelarii i u katechetów.
10. Miasto Garwolin oraz Centrum Sportu i Kultury zapraszają w dniu
dzisiejszym na ulicę Senatorską na Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina.
Początek o godz. 15.00.
11. Odszedł do Pana: +Ryszard Barbarczyk z Garwolina. Wieczny
odpoczynek…….

