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Uroczysto?ci?

Trójcy

Przenaj?wi?tszej,

ko?czymy

okres

wielkanocnej spowiedzi i Komunii ?w. Dzisiaj także, dzieci naszej
parafii, przeżywają Uroczysto?? Pierwszej Komunii ?wi?tej – otoczmy
ich naszą modlitwą. O godz. 16.00 zapraszamy na Nabo?e?stwo Majowe.
W poniedziałek, o godz. 17.30 ostatnie majowe w tym roku – serdecznie
zachęcamy do udziału. Od wtorku po Mszach św. wieczornych będziemy
odprawiać nabożeństwa czerwcowe do NSPJ (w niedziele o godz. 16.00).
W poniedzia?ek – ?wi?to Nawiedzenia NMP a we wtorek –
wspomnienie ?w. Justyna, męczennika.
W ?rod?, o godz. 7.00 – Msza św. zbiorowa za zmarłych. Intencje można
składać do skarbonki. W tym dniu, po Mszy św. porannej, odmówimy Litani?
do ?w. Józefa w int. Rodzin. Po Mszy św. wieczornej – nabożeństwo
czerwcowe, a po nim spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
W czwartek przypada Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o
). W tym dniu Msze św. będą sprawowane o godz.: 07.00, 09.00 (w int. Parafian),
12.00, 16.30 i 20.00. W tym też dniu swoje imieniny zakonne obchodzi o. Jędrzej,
Msza święta w int. solenizanta będzie sprawowana o godz. 16.30.
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Przypominamy, że w Boże Ciało procesja eucharystyczna wyruszy po

Mszy ?w. o godz. 9.00 i przejdzie ulicami: Grunwaldzką, Chełmońskiego, M.
Curie-Skłodowskiej, chodnikiem obok bloków przy ul. Grunwaldzkiej i do
kościoła.

Prosimy

okolicznych

mieszkańców

o przygotowanie

ołtarzy

i udekorowanie okien. Do udziału w procesji szczególnie zapraszamy
dzieci w strojach komunijnych i dziewczynki do sypania kwiatów.
P?atki kwiatów na procesję mo?na sk?ada? do koszy z ty?u
ko?cio?a, zaś przy chrzcielnicy mo?na jeszcze sk?ada? ofiar? na
kwiaty i budowę ołtarzy na Boże Ciało. Informujemy także, że w Oktawie
Bo?ego Cia?a procesja eucharystyczna b?dzie w ramach
nabo?e?stwa czerwcowego.
W tym tygodniu przypada także I pi?tek i I sobota miesi?ca. Okazja do
spowiedzi św. pół godziny przed każdą Mszą św. Z racji oktawy Bożego Ciała,
biskup Gliwicki udziela dyspensy od zachowania postu piątkowego.
W piątek po Mszy św. o godz. 7.00 będzie nabożeństwo do NSPJ, zaś
wieczorem, po nabożeństwie i procesji rozpocznie się Czuwanie Komunii Serc.
Msza ?w. pierwszopi?tkowa dla dzieci szkolnych o godz. 16.30;
pół godziny wcześniej – okazja do spowiedzi. Także w pi?tek od godz. 09.00
odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Chorych można zgłaszać przy
furcie klasztornej.
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W sobot? – wspomnienie ?w. Bonifacego, biskupa i męczennika.

Kontynuujemy Dzieło Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca: o godz. 6.30 Różaniec, o
godz. 7.00 Msza Św. Wynagradzająca wraz z nabożeństwem. W tym też dniu, o
godz. 16.00 w kaplicy MB Częstochowskiej – nauka przedchrzcielna.
W przyszłą niedzielę, przy wyjściu z kościoła, będzie zbiórka na Świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie.
Zach?camy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć ze
stolików za ławkami, a przy furcie klasztornej mo?na w dalszym ciągu
zamawia? intencje mszalne na rok 2021.
Zachęcamy także do wyjazdu na Mi?dzynarodowe Spotkanie M?odych
w Medjugorje. Szczegółowe informacje są dostępne na plakatach i na stronie
internetowej parafii.
Za wszelkie ofiary i ?yczliwo?? sk?adamy serdeczne podzi?kowania.
A wszystkim parafianom, go?ciom oraz sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru
?yczymy otwarto?ci na dar Bo?ego b?ogos?awie?stwa +
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