
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

Niedziela Trójcy Świętej – 31 maja 2015 roku. 
 

1. Msze św.  w tym tygodniu 

a) w czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało             
  – o godz. 7,00; 8,00; 9,30; 11,00; 12,30 i bezpośrednio po procesji  

 

b) w pozostałe dni i przyszłą niedzielę według ustalonego planu. 
 

2. Dzisiaj po Mszy św. wieczornej adoracja Najśw. Sakramentu. Serdecznie zapraszamy. 
 

3. Nabożeństwa czerwcowe w poniedziałek i wtorek o godz. 18,30 a w środę o godz. 18,00 
 

4. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. w intencji Żywego Różańca. 
 

5. W środę o g.18,30 Nowenna a o 19.00 Msza św. do MBNP w intencji próśb  

i podziękowań. 

 

6. W środę na Mszy św. o g. 19,00 modlimy się w int. zespołu charytatywnego i wszystkich 

wspierających ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy św. 

zebranie dla członków zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą do puszek ofiary 

na dar serca dla ubogich z naszej parafii.  
 

7. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało 
       

a) w naszej wspólnocie o godz. 17,00 wyruszy parafialna procesja eucharystyczna, 

która przejdzie ulicami – Swoboda, Świt, Grochowska, Marcelińska i Swoboda, gdzie przy 

4 ołtarzu zostanie wygłoszone słowo Boże i udzielone błogosławieństwo na 4 strony świata. 

Bezpośrednio po procesji zostanie odprawiona Msza św. Procesji i Mszy św. 

przewodniczyć będzie Ks. kan. Paweł Skrzypczak – dyr. Administracyjny Seminarium 

b) w związku z tym bardzo serdecznie prosimy 

 o udekorowanie i oflagowanie okien całej parafii na to święto i przez całą oktawę,  

w sam czwartek prosimy o przestawienie zaparkowanych na trasie procesji 

samochodów, aby procesja mogła odbyć się godnie i bezpiecznie 

 prosimy aby jak najwięcej dziewczynek sypało kwiatki w czasie procesji i przez całą 

oktawę a chłopców by dzwonili dzwoneczkami. Próba sypania kwiatków będzie  

w poniedziałek i wtorek o g. 17,15. Prosimy także o dostarczenie kwiatów 

 Panów chętnych do pomocy przy organizowaniu procesji prosimy o przyjście  

w czwartek na 13,30 celem pomocy przy ustawieniu ołtarzy na trasie procesji a po jej 

zakończeniu przy ich zdemontowaniu. 

 Prosimy zabrać na procesję książeczki do nabożeństwa, ponieważ śpiewać będziemy 

psalmy z nieszporów i pieśni eucharystyczne. 
 

8. Przez całą oktawę Bożego Ciała codziennie o g.18,30 odprawiać będziemy Nieszpory  

z procesją eucharystyczną wokół kościoła. 

 

9. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca czerwca: 

a/ w piątek o g. 8,00 Msza św. w int. rodzin pośw. Bożemu Sercu i naboż. wynagradzające 

b/ w sobotę po Mszy św. o g. 8,00 naboż. do Niepokalanego Serca Maryi i Różaniec 

c/ do naszych chorych i starszych Parafian przyjdziemy z comiesięczną Komunią św. 

  -  w piątek do tych, do których przychodzi Ks. Proboszcz 

  -  w sobotę do tych, do których przychodzą Ks. Artur i Ks. Bartłomiej  

  -  okazja do Spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży w piątek od 17 do 18 

         

10.  W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” – Celność, prostota i humor – taka 

jest poezja Ks. Jana Twardowskiego . W prezencie dla        Czytelników, z okazji setnej 

rocznicy urodzin księdza – poety, tomik refleksji Wszystko darowane. Myśli na wakacje. 

Pokój wymaga dialogu – o sytuacji w Bośni i Hercegowinie przed pielgrzymką papieża 

oraz cud, tajemnica, źródło siły – świeccy o Eucharystii.   
 

11. W dzisiejszą niedzielę Trójcy Przenajświętszej kończy się czas przeznaczony na odbycie 

dorocznej spowiedzi wielkanocnej. Czy jako katolik spełniłem już ten obowiązek? 
 

12. W czwartek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Chrystusa - Boże 

Ciało. Wyjdziemy na ulice naszych miast i wsi w uroczystej procesji eucharystycznej. 

Niech Chrystus błogosławi naszej Ojczyźnie i darzy ją pokojem. Nasz udział w tej procesji 

niech stanie się publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezusa Chrystus jest wśród nas,  

w naszym życiu. Procesja przypomina nam też, że jesteśmy ludem Bożym, który 

nieustannie pielgrzymuje w drodze do domu Ojca w niebie. Naszym Panem i 

Przewodnikiem jest sam Chrystus, który pochyla się nad nami i na trudnych drogach 

naszego życia chce nas wspierać swoim Ciałem i Przenajświętszą Krwią. Uwielbiajmy Go 

za ten wielki dar. 

 
 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Bolesław Bentkowski   – ul. Poranek  l. 90  

+ Mirosława Kaminiczna  -  ul.  Bułgarska  l.  76 

 


