Ogłoszenia na 12.VI.2022 r. – Uroczystość Trójcy Świętej „C”
Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy główną prawdę naszej
wiary i oddajemy chwałę Bogu w Tajemnicy Jedności Osób – Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.15. Po Mszy św. wieczornej niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu.
W poniedziałek (13 czerwca) o godz. 17.00 Nabożeństwo Fatimskie. Intencje do Modlitwy
Różańcowej możemy składać do skarbony przy drzwiach wejściowych. Na zakończenie nabożeństwa w procesji wokół kościoła poniesiemy figurę Matki Bożej Fatimskiej.
W czwartek (16 czerwca) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało). Wyznajemy naszą wiarę w prawdziwą i żywą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po Mszy św. o godz. 9.30 wyruszymy z tradycyjną Procesją Eucharystyczną ulicami naszej parafii, do czterech ołtarzy. Pójdziemy ulicami: Staszica, Lipową, 8go Maja, Majówka, Kopalnianą, Graniczną. Ołtarze będą usytuowane tak jak w poprzednich
latach. Serdecznie prosimy o przygotowanie ołtarzy te wspólnoty, grupy i osoby, które corocznie podejmują się tego zadania (I ołtarz – Neokatechumenat, II ołtarz – mieszkańcy ul. 8maja i Akcja Katolicka, III ołtarz – Wspólnota „Światło Pana”, IV ołtarz – Wspólnota Żywego Różańca).
Do udziału w Procesji Eucharystycznej zapraszamy dzieci, szczególnie te, które już przystępowały do I Komunii św. i obchodziły rocznicę I Komunii św. Niech dziewczynki i chłopcy
przyjdą w swoich uroczystych strojach. Dziewczynki pragnące sypać kwiatki zapraszamy na
próbę w środę (15 czerwca) o godz. 19.00.
Msze św. w Boże Ciało będą w następującym porządku: 7.00, 8.00, 9.30, po procesji, 18.00.
Mamy obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.15.
Uroczystość Bożego Ciała ma swoją Oktawę. Przez ten czas codziennie po nabożeństwie będzie Procesja Eucharystyczna wokół kościoła.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
13 czerwca – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana;
14 czerwca – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika;
15 czerwca – wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy;
17 czerwca – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

