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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

2018-05-27 

 

Kalendarz liturgiczny: 

wtorek - wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej,dziewicy, 

piątek - wsp. św.Justyna,męczennika. 

 

Dziś o g.9.00 Msza św. w int. Klubu Sportowego “ORZEŁ”. 

O g.11.00 Uroczystość I Komunii św. Dzieci zapraszamy do dziękczynienia za           

otrzymane sakramenty w ramach Białego Tygodnia. Codziennie uczestniczymy w “majówce”          

i Mszy św. wieczornej w strojach komunijnych. W Boże Ciało zapraszamy na Mszę św.              

o g.9.00 i udział w procesji. 

Dzieci przeżywające I rocznicę Komunii św. zapraszamy na Mszę św. w poniedziałek            

o g.18.00. 

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. II i III Gimnazjum we            

wtorek i piątek o g.19.00. 

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego         

Sakramentu i wspólny Różaniec. Szczególnie zapraszamy V Różę Kobiet św. Weroniki           

w czasie Mszy św. na przyjęcie sztandaru i odnowienie przyrzeczeń różańcowych. 

W Uroczystość Bożego Ciała Msza św. o g.9.00 w kościele, po niej Procesja             

do czterech ołtarzy ul. Podedworze, Szpakową, Sporną, Błotną, Mokrą. Zakończenie procesji           

i błogosławieństwo przy grocie Matki Bożej na ul. Mokrej. Składam serdeczne podziękowanie            

za wszelki trud przy budowie ołtarzy. 

Składka z Bożego Ciała przeznaczona jest na budownictwo sakralne w naszej           

Archidiecezji. 

W Oktawie Bożego Ciała codziennie o g.17.30 Procesja z Najświętszym Sakramentem           

wokół swiątyni. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30, po południu od g.16.00. Rozpoczęcie              

nabożeństw czerwowych do Serca P. Jezusa o g.17.30. Msza św.w intencji Straży Honorowej             

NSPJ o g.18.00. Wyjazd do chorych od g.9.00. 

O g.20.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu powadzona przez młodzież oazową. 

W sobotę o g.11.00 podczas Mszy św. Ks. Bp Damian Muskus udzieli sakramentu             

bierzmowania naszej młodzieży. 

W tym dniu z racji I soboty miesiąca o g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu,             

Różaniec, Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Suma         

Odpustowa o g.11.00. 

Zapraszamy dzieci I-komunijne w swoich strojach, a także te , które będą sypać kwiaty. 

Próby sypania kwiatów w poniedziałek i wtorek o g.17.00. 
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Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do Częstochowy w sobotę 16 czerwca. Wyjazd           

o g.9.00 z parkingu przy kościele. Koszt 40 zł. Zapisy u zelatorki P.Zofii Paciora. 

Nasza parafia w dniach 23-30 sierpnia br. organizuje letnie rekolekcje dla dzieci            

i młodzieży w Groniu-Leśnicy. Koszt 550 zł. Mamy już tylko 15 miejsc. Serdecznie             

zapraszamy. Karty uczestnictwa do odebrania w zakrystii. 

 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Stefan Stefanik 

wtorek g.7.00 + Stefan Stefanik 

środa g.7.00 + Stefan Stefanik 

piątek g.7.00 + Stefan Stefanik 

sobota g.7.00 + Maria Kazimierz Laszczyk 
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