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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1.Dzisiaj w naszej parafii witamy nowego Wikariusza – ks. mgr Mariusza Krolla. Ks. Mariusz
pochodzi z Poznania, a od kilku lat jest kapłanem naszej diecezji. Ostatnio pracował w parafii
Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim. Oprócz studiów seminaryjnych ukończył psychologię.
Dokładny przydział obowiązków podamy w przyszłą niedzielę. Ks. Mariuszowi życzymy wielu łask
Bożych i darów Ducha Świętego, a jego posługę kapłańską otaczamy naszą modlitwą.
2.Dzisiaj obchody 39 r. powstania NSZZ Solidarność. Msza św. o 9.00 w Bazylice. Złożenie kwiatów
pod pomnikiem Solidarności w sobotę 31 sierpnia o 12.00.
3. Jutro Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. o 7.00, 10.00 i 17.00. W Jartyporach o 18.00.
Zapraszamy do uczczenia naszej Pani z Jasnej Góry, której Polska i my sami tak wiele zawdzięczamy.
4. Za tydzień 1 września – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlimy się w intencji poległych
w obronie Ojczyzny. Miejskie obchody tej rocznicy rozpoczną się o 10.30 w Bazylice węgrowskiej.
5. W przyszłą niedzielę odbędzie się nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony. Msza św.
dożynkowa o 10.00. Prosimy rolników i mieszkańców Węgrowa, Warchoł oraz Jartypor o
przygotowanie okolicznościowych wieńców dożynkowych oraz chlebów do podzielenia się. (Dożynki
diecezjalne odbędą się w sobotę 7 września).
6. Także za tydzień odbędzie się Uroczysta Inauguracja nowego roku w Katolickim Przedszkolu Św.
Antoniego. Dzieci wraz z rodzicami oraz pracowników Przedszkola zapraszamy na mszę św. o 11.30.
7.Jeszcze jedno wydarzenie religijno-kulturalne odbędzie się za tydzień w naszej parafii. O godz.
18.00 w naszej świątyni będziemy mogli wysłuchać piękna śpiewów cerkiewnych. Wystąpi chór z
Bielska Podlaskiego, uczestnik i laureat wielu konkursów krajowych i międzynarodowych.
Serdecznie zapraszamy na ten koncert o 18.00 do klasztoru.
8.Piesza pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto: rozpocznie się 5 września w katedrze drohiczyńskiej,
a zakończenie 8 września mszą św. w Loretto. Zachęcamy do udziału.
9. Ogłoszenie: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, mieszczące się w budynku Szkoły Specjalnej
ogłasza: ostatni nabór do 3 –letniego LO po Szk. Podst. I Gimnazjum; oraz nabór do 2-letniego LO po
Zasadniczej Szkole Zawodowej. Początek 2.09.2019 r.
10. Zapowiedzi przedślubne.

