7 czerwca 2020
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
2. Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy
św.
3. Z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza od 2008 roku
pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede
wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Jednocześnie
dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.
4. Ks. Bartosz zaprasza ministrantów na zbiórkę w poniedziałek o godz. 16.30.
5. Zapraszam dziewczynki, które chcą sypać kwiaty na procesji Bożego Ciała na próbę
we wtorek o godz. 17.00.
6. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. w naszym kościele przed
południem będą odprawiane według porządku niedzielnego. Msze św. z procesja
Eucharystyczną odprawimy o godz. 16.00. Z powodu pandemii nie pójdziemy w tym
roku ulicami naszej parafii. Procesja odbędzie się dookoła kaplicy.
7. Bardzo serdecznie proszę osoby, które mają kwiaty o przyniesienie do kaplicy zebrane
płatki.
8. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą odbywały się codziennie
o godz. 18.00 przez całą tzw. oktawę Bożego Ciała.
9. W czwartek przypada 11 dzień miesiąca z tego powodu bardzo proszę o wywieszenie
emblematów i flag maryjnych.
10.W piątek będziemy przeżywać nasz odpust parafialny. Msze św. odpustową o godz.
18.00 odprawi ks. Marek Frąckowiak. Serdecznie zapraszam do udziału w tej
uroczystości.
11.Z powodu odpustu parafialnego w najbliższy piątek wszyscy nasi parafianie i osoby
przebywające na terenie naszej parafii mogą skorzystać z dyspensy od
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
12.W sobotę 13 czerwca przypada kolejny „dzień fatimski”. Wieczorem o godz. 19.00
odprawimy nabożeństwo fatimskie. Bardzo proszę by figurę Matki Bożej nieśli rodzice
ministrantów.
13. W niedzielę na Mszy św. o godz. 12.15 będziemy gościć ks. prałata Stanisława
Wojtaszka, który 26 maja przeżywał 60.rocznicę święceń kapłańskich.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu
polskiego i litewskiego.
 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła,
jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.

