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UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  ŚWIĘTEJ  
 

1. Każdy z nas, czyniąc znak krzyża, oddaje cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. 
Dzisiejsza uroczystość pokazuje nam, że Pan Bóg, choć wydaje się tajemniczy, 
daje nam prosty sposób na dobre życie. Jest nim wzajemna miłość, która pomaga 
osiągnąć jedność. Podobnie jak w Trójcy Świętej nasze rodziny też potrzebują 
miłości, która je zjednoczy. 
2. Dziś w całym Kościele w Polsce obchodzone jest Święto Dziękczynienia pod 
hasłem „Dziękujemy za dar życia i rodzinę”. Wspierając budowę świątyni 
Opatrzności Bożej jako wotum naszego narodu dziękujemy Bogu w Trójcy 
Jedynemu za wszystkie łaski, które są udziałem nas samych, naszych rodzin i 
naszej Ojczyzny. Za każdy dar serca do puszki przed kaplicą serdeczne Bóg 
zapłać.    
3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych, podczas których 
śpiewana jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Są one odprawiane w 
niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;  
- we czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; po Mszy 
świętej o godz. 11.30 wyruszy procesja ulicami Dziekanowa Leśnego; w związku  
z tym proszę o przygotowanie ołtarzy mieszkańców następujących ulic: 
I – przy Krzyżu na Słowackiego – mieszkańcy ul. Pogodnej i poprzecznych do 
drogi opaskowej; 
II – na zakręcie ul. Konopnickiej – mieszkańcy ul. Konopnickiej, Akinsa, Lutza, 
Cisowej i Torfowej; 
III – przy figurce przy ul. Miłej – mieszkańcy od ul. Pogodnej przez ul. Miłą do 
ul. Lotników Alianckich; 
IV – przy kościele – mieszkańcy Sadowej;  
Tego dnia nie będzie po południu nabożeństwa czerwcowego.  
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego 
Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
5. Zapraszam na wspólny wyjazd wakacyjny organizowany do Białki 
Tatrzańskiej (szczegóły na plakacie) – są jeszcze wolne miejsca.  
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
7. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym 
tygodniu zakończono prace malarskie na balkonach. Ofiary w przyszłą niedzielę 
są  szczególnym wsparciem budowy naszej świątyni. Całą wspólnotę powierzam 
naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
 
 
 
  


