UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30. 05. 2021
1. ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP – przypada w poniedziałek
2. NABOŻEŃSTWA MAJOWE – dziś o g.17.00, jutro zakończenie o g. 18.00.
3. NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA – tradycyjnie czcimy w miesiącu czerwcu w
ramach nabożeństwa po Mszy św. wieczornej o g. 18.00, w niedzielę o g. 17.00.
4. DZIEŃ DZIECKA – 1 czerwca – ogarniamy modlitewnie dzieci z naszych rodzin i parafii, wypraszając opiekę Matki B. i Aniołów oraz ducha odpowiedzialności dla rodziców.
5. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA czyli Boże Ciało –
przypada w najbliższy czwartek. To szczególny dzień oddania czci, świadectwa naszej
wiary oraz wdzięczności Bogu za dar Eucharystii.
Porządek Mszy św. w naszej parafii:
- Kościół Mariacki – o g. 7.30, 9.00, 10.30 oraz o g. 18.00
- Kościół św. Jerzego – tylko o g. 9.00 - w Domasławicach – o g. 15.00 z procesją
6. GŁÓWNA MSZA ŚW. W BOŻE CIAŁO - zostanie odprawiona o g. 10.30 w Kościele
Mariackim, po której wyruszy tradycyjnie procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy.
Trasa procesji prowadzi ulicami: Wenedów, Franciszkańska, Rynek Miejski,
Rynkowa, C. Skłodowskiej, Al. Wojska Pol., Powstańców Warsz., Kowalska, Pocztowa,
Kościelna – zakończenie procesji, Te Deum, błogosławieństwo Najśw. Sakramentem w
kościele. Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych w kościele i na trasie procesji.
Maseczki są zawsze wyłożone na stoliku pod chórem.
O przygotowanie ołtarzy prosimy:
1. przy ul. Rynkowej – Odnowę w Duchu Świętym i Franciszkański Zakon Świeckich
2. przy ul. C. Skłodowskiej – Żywy Różaniec, MI oraz rolników
3. na Pl. Piłsudskiego – Neokatechumenat oraz dzieci I komunijne
4. przy kościele św. Jerzego – Rodziny Szensztackie i Domowy Kościół
Asystę procesyjną i wspólnoty prosimy o przygotowanie feretronów, sztandarów
i chorągwi. Prosimy także o dekorację w oknach mieszkańców na trasie procesji.
7. Prośba do dzieci i rodziców:
 próba dla dziewczynek sypiących kwiatki w Boże Ciało – we wtorek o g. 17.00 pod
kościołem od strony ul. Kościelnej.
 bardzo prosimy o przynoszenie kwiatków do zakrystii lub do domu Sióstr.
8. I PIĄTEK M. – spowiedź przed każdą Mszą św., także dla dzieci od g. 17.30 i Msza św.
o g. 18.00. Dziewczynki sypiące kwiatki prosimy na procesję wokół kościoła w piątek
i w sobotę po Mszy św. wieczornej a w niedzielę na g. 17.00.
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w I piątek m. wg ustaleń z ojcem.
9. PUSTELNIA POLANOWSKA – VII ODPUST KASZUBSKI – sobota 12 czerwca –
wyjazd autokaru (darmowy) o g. 10.00 – zapisy w zakrystii.
10. DOBRE NOWINY – nowy, darmowy miesięcznik jest wyłożony przy wyjściu z kościoła.
11. PUSZKI NA OPAŁ – dziś zbiórka ofiar na ogrzewanie kościoła. Serdeczne Bóg zapłać!
za wszelkie wsparcie!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Jak pojąć tajemnicę Trójcy Świętej?, Testament Prymasa
Tysiąclecia, Jak ocalić w sobie piękno dziecka?,
Dodatek do Gościa – rozważania o Najśw. Sercu Pana Jezusa wg wezwań z Litanii
 Kronika żałobna – zmarł śp.: Kazimierz Chańko, l. 69 z ul. Powst. Warsz. Dobry Jezu…

