
Ogłoszenia na 27.V.2018 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy „B” 

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy główną prawdę naszej 

wiary i oddajemy chwałę Bogu w Tajemnicy Jedności Osób – Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Odpust obchodzony jest dziś w parafii Świętej Trójcy (Wierzbnik). 

Dzieci pierwszokomunijne ofiarowały na pomoc misjom 904 zł. Serdecznie im dziękujemy. 

W czwartek (31 maja) 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, 8-go 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. 8-maja i 

Akcja Katolicka, III ołtarz – p. Zbigniew Przygoda i Wspólnota „Światło Pana”, IV ołtarz – 

Wspólnota Żywego Różańca). 

Do udziału w Procesji Eucharystycznej zapraszamy dzieci, szczególnie te, które przystępowa-

ły do I Komunii św. i obchodziły rocznicę I Komunii św. Niech dziewczynki i chłopcy przyj-

dą w swoich uroczystych strojach. Dziewczynki pragnące sypać kwiatki zapraszamy na próbę 

w poniedziałek (28 maja) 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 bę-

dzie Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. 

Od 1 czerwca (piątek) rozpoczynamy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. 

Będzie ono odprawiane w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 

17.15. 

1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Obdarzmy dzieci dobrocią i serdecznością, ale także 

otoczmy je modlitwą. 

W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca. 

W I piątek (1 czerwca) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą duszpaster-

ską do chorych. Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi rano i popołu-

dniu od 16.30 – w czasie adoracji i wieczornych Mszy św. 

W sobotę (2 czerwca) rano Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP, po niej 

Różaniec (w duchu nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca). 

2 czerwca (sobota) odbędzie się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną 

Górę. Organizujemy wyjazd z naszej parafii. Można jeszcze zgłosić swój udział (do środy). 

Wyruszymy o godz. 5.30 sprzed kościoła. Koszt: 35 zł. Zapisy w zakrystii. 

W przyszłą niedzielę przypada także Dzień Dziękczynienia za dar niepodległości naszej Oj-

czyzny. Będzie także możliwość wsparcia budowy Świątyni Opatrzności – przez zbiórkę do 

puszek. 



Za tydzień, w niedzielę (3 czerwca), spotkanie wspólnoty Żywego Różańca o godz. 16.30. 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

29 maja – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; 

31 maja – uroczystość Bożego Ciała; 

1 czerwca – wspomnienie św. Justyna, męczennika. 

 

 

 

 

 


