
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

27.05. 2018 – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
 

Dzisiaj odbywa się tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl. 

 

Dzisiaj kończy się czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. 
 

1. Zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 15.30.   

 

2. We wtorek po Mszy św. wieczornej Koło Misyjne zaprasza na różaniec w intencji misji 

      i misjonarzy.   

 

3. W środę po Mszy św. o godz. 7.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

4. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy nauczycieli na spotkanie w Domu Parafialnym. 

 

5. W czwartek obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Zapraszamy na procesję eucharystyczną, 

która odbędzie się po Mszy św. o godz. 8.00. Udział w procesji Bożego Ciała jest publicznym 

świadectwem naszej wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.  

 

 Procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami: Ks. Niedzieli  – Kokota (I ołtarz.) – Szkolna 

 (II ołtarz) – Na Piaski (III ołtarz) – Ks. Niedzieli (IV ołtarz: Krzyż Misyjny przy kościele). 

Po procesji Msza św.  

 Prosimy poszczególne grupy parafialne oraz parafian mieszkających w pobliżu ołtarzy  

o aktywne włączenie się przy ich wznoszeniu. Na trasie procesji zadbajmy o dekorację okien. 

Zapraszamy górników do baldachimu, poczty sztandarowe, dzieci pierwszokomunijne w 

swoich strojach i dzieci w bieli do sypania kwiatów.  

 

 Zapraszamy także do udziału w Oktawie Bożego Ciała która będzie odprawiana codziennie o 

godz. 17.30 wraz z procesją.  

 

6. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca.  

 Spowiedź św. dla   dzieci odbędzie się w środę od godz. 17.30  

 W I piątek o godz. 15.30 do spowiedzi zapraszamy dzieci po Wczesnej Komunii  św.  wraz  

z rodzicami. 

 

7. W sobotę na godzinę 7.00 zapraszamy na wspólne śpiewanie Godzinek ku czci  Niepokalanego 

Poczęcia NMP. 

 

Przypominamy,  że w każdej świątyni, w tym również i w naszej parafii, obowiązuje zawsze, tak 

kobiety jak i mężczyzn właściwy strój, który jest godny  tego świętego miejsca. Powinniśmy o tym 

pamiętać także wtedy gdy  zwiedzamy miejsca święte jako turyści.  

 

 

„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. Kolekta w przyszła niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby 

archidiecezji. 
 

Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” dzisiaj m.in.: miej odwagę oddawać Mu chwałę.   O 

Eucharystii, która nie powinna spowszednieć, ale mocno trwać jako Najświętszy Sakrament. 
Przypominamy sobie o tym szczególnie w czasie Święta Bożego Ciała. 


