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Ogłoszenia Parafialne
Rok A, Uroczystość Najświętszej Trójcy
2017-06-11

Kalendarz liturgiczny:
wtorek - wsp. św. Antoniego z Padwy,prezbitera i doktora Kościoła,
środa - wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,
czwartek - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
sobota - wsp. św. Alberta Chmielowskiego,zakonnika.
Nabożeństwa czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa w dni
powszednie o g.17.30, w niedzielę o g.15.30.
We wtorek 13 czerwca o g. 17.30 Różaniec fatimski z procesją ze świecami wokół
świątyni.
W Uroczystość Bożego Ciała Msza św. o g.9.00 w kościele, po niej Procesja ul. Cechową
do czterech ołtarzy. I ołtarz przygotowuje młodzież, II ołtarz - P. Teresa i Eugeniusz Jelonek,
III ołtarz - P. Genowefa i Piotr Świątalscy, IV ołtarz - P. Barbara i Stanisław Ćwierz
z rodziną. Składam serdeczne podziękowanie za wszelki trud przy budowie ołtarzy.
Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. prosimy o przybycie w swoich
uroczystych strojach.
Próba dla dzieci sypiących kwiaty w poniedziałek i wtorek o g.17.00.
Składka z Bożego Ciała przeznaczona jest na budownictwo sakralne w naszej Archidiecezji.
W Oktawie Bożego Ciała codziennie o g.17.30 Procesja z Najświętszy Sakramentem
wokół swiątyni.
Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do Częstochowy w sobotę 17 czerwca. Wyjazd
o g.9.00 z parkingu przy kościele.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Odpustowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sumę
odpustową o g.11.00 odprawi ks. Prałat Franciszek Motyka, a kazania głosi ks. Jacek Szydło.
Na Sumę odpustową zapraszamy dzieci I komunijne w swoich strojach, a także te , które będą
sypać kwiaty.
Nasza Parafia organizuje rekolekcje nad J.Żywieckim w dniach 1-10 sierpnia br.
Zapraszamy rodziny, młodzież, dzieci. Koszt 700 zł. Zaliczka bezzwrotna 400 zł. Zapisy
w zakrystii do 20 czerwca - wymóg ośrodka
Bóg zapłać za ofiary dziś złożone na potrzeby Parafii.
Intencje pogrzebowe:
poniedziałek g.7.00 + Honorata Rodakowska
środa g.7.00 + Honorata Rodakowska

Stworzone przez www.blizejparafii.pl

