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31 maja 2015
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
1. Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy kieruje nas na tajemnicę obecności
Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. W życie Najświętszej Trójcy,
która jest jednością i wzajemną miłością, zostaliśmy włączeni przez chrzest. O
tajemnicy Trójcy Świętej przypomina nam znak krzyża, który czynimy
kilkakrotnie w ciągu dnia. Wychwalając Boga obecnego w Trójcy Świętej, prośmy
o jedność i coraz większą miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.
2. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas ostatniego
nabożeństwa majowego dziś o godz. 17.15. Od jutra rozpoczyna się miesiąc
czerwiec tradycyjnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa
czerwcowe będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta
a w niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka; Msza Święta wieczorna w intencjach
wypominkowych;
- we czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Msze Święte
wg porządku niedzielnego; po Mszy o godz. 11.30 ( ok godz. 12.00 ) odprawimy
procesję do 4 ołtarzy w kierunku Sadowej; o przygotowanie ołtarzy proszę:
1 - przy Krzyży przy ul. Turystycznej – ul. Turystyczna, Strzelecka i przyległe
2 - przy figurce Matki Bożej przy DPS – ul. Jagodowa i przyległe
3 - skrzyżowanie ul. Miłej i Wędkarskiej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego
4 - przy kościele- mieszkańcy Dziekanowa Leśnego;
tego dnia nie będzie nabożeństwa czerwcowego o godz. 17.15; zapraszam
do udziału w procesji wszystkich parafian a w szczególności dzieci komunijne
w strojach, młodzież, służbę liturgiczną i wspólnoty; Msza Święta w intencji
wspólnoty Krwi Chrystusa o godz. 18.00;
- w piątek przez południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; przez całą oktawę Bożego Ciała po nabożeństwie czerwcowym
procesja dookoła kościoła na którą wszystkich serdecznie zapraszam;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii; Msza Święta wieczorna w intencji
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
4. Dziś w kruchcie zbiórka do puszki Caritas z przeznaczeniem na pomoc
rodzinie, która ucierpiała na skutek nieszczęśliwego wypadku. Na ten cel również
pod kościołem Świętego Marka na Dąbrowie podstawiony jest do 4 VI kontener
na makulaturę.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa.
6. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła.
Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin.

