
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

11  czerwca  2017 
     UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

 
   1. Obchodzimy dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. Odmawiając modlitwę 
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”, wyznajemy wiarę w tę trudną do 
ogarnięcia rozumem tajemnicę. W imię Najświętszej Trójcy zostaliśmy ochrzczeni  
i w to imię czynimy znak krzyża. Najświętsza Trójca jest obecna w naszym 
chrześcijańskim życiu. To Bóg Miłości i Jedności. 
   2. Zapraszam do wspólnego uwielbienia Serca Pana Jezusa podczas nabożeństw 
odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę              
o godz. 17.15. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek przypada 13 dzień miesiąca – rocznica objawień Matki Bożej  
w Fatimie; serdecznie zapraszam na różaniec fatimski z procesją dookoła kościoła 
po Mszy Świętej czyli ok godz.19.00; o godz. 18.00 spotkanie kandydatów  
do bierzmowania z kl. III gimnazjum; 
- we czwartek uroczystość Bożego Ciała. Po mszy Świętej o godz. 11.30 wyruszymy 
w tradycyjną procesję do 4 ołtarzy i zapraszam do udziału w niej dzieci komunijne, 
ministrantów, lektorów, młodzież, wspólnoty parafialne, mężczyzn do chorągwi  
i baldachimu, wszystkich parafian; ołtarze będą usytuowane i przygotowane przez: 

1 - przy Krzyżu mieszkańców ul. Turystycznej, Strzeleckiej i przyległych 
2 - przy Figurce MB przy DPS mieszkańców ul. Jagodowej i przyległych 
3 - przy ul. Wędkarskiej mieszkańców Dziekanowa Bajkowego 
4 - przy kościele mieszkańców Dziekanowa Leśnego; 

Stelaże do poszczególnych ołtarzy można odbierać już od wtorku. 
- w czasie oktawy Święta Bożego Ciała serdecznie zapraszam do wspólnego 
dziękczynienia za obecność Boga pod postacią Chleba i udziału w procesji dookoła 
kościoła. 
   4. Przed wejściem do kościoła mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego od swoich 
sąsiadów zbierają ofiary na kwiaty. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.  Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


