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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
1. Obchodzimy dziś Uroczystość Trójcy Świętej. „W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” – tak rozpoczynamy dzień oraz modlitwę. Kiedy czynimy znak krzyża,
stajemy w obecności Boga i wyznajemy naszą wiarę. Te słowa zostały również
wypowiedziane nad każdym z nas przy chrzcie. Nasze chrześcijańskie życie jest
wręcz zanurzone w tajemnicy Trójcy Świętej. Świadomie i z otwartym sercem
oddawajmy chwałę Bogu Jedynemu w trzech Osobach.
2. Składam serdeczne podziękowanie o. Konstantemu za poprowadzenie naszych
Misji Parafialnych. Jego nauki oparte na życiu codziennym pomogły nam zrobić
„ remont generalny ” naszej relacji do Boga i drugiego człowieka. Niech jego słowo
o czasie pomaga nam go jak najlepiej wykorzystywać. Bóg zapłać. Dziękuję
również za modlitwę w czasie sobotniego odpustu w naszej parafii i życzenia
z racji na jubileusz nasz parafialny i mojego kapłaństwa.
3. Trwa miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam do
wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw majowych, które są
odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
- we czwartek uroczystość Bożego Ciała; Msze Święte wg porządku niedzielnego;
po Mszy Świętej o godz. 11.30 jak co roku wyruszymy w procesję ulicami naszej
parafii. Już dziś proszę o przygotowanie ołtarzy
1-szy przy Krzyżu na drodze opaskowej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego,
którzy pod kościołem zbierają od sąsiadów ofiary na kwiaty
2-gi ul. Konopnicka - Torfowa – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego od ul. Lutza,
Konopnickiej i przyległe ul. Torfowa, Akinsa, Mickiewicza, Norwida
3-ci przy figurce Matki Bożej – mieszkańcy ul. Pogodnej, Miłej i przyległe ulice
4-ty przy kościele – mieszkańcy Sadowej zamieszkali przy ul. Turystycznej,
Strzeleckiej i przyległych ulicach
- we czwartek nie ma popołudniowego nabożeństwa majowego; Zapraszam do
udziału w procesji nie tylko we czwartek ale w całej oktawie do przyszłego piątku;
- w piątek od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
5. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka.
6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki Caritas. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
8. 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 tygodniu.

