OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 12. 06. 2022
1. KAPLICA ADORACJI NS:
- poświęcenia dokona ks. bp Edward Dajczak podczas Mszy św. w środę o g. 18.00
- w związku z przygotowaniem kaplicy – od poniedziałku jest zawieszona adoracja
- całodzienna adoracja od piątku po Bożym Ciele – po Mszy św. o g. 8.00 do g. 17.30
- rozpisany plan – co pół godziny – wyłożony na stoliku przy wejściu do kaplicy!!!
- serdecznie zapraszamy Wiernych, szczególnie wspólnoty oraz dobroczyńców, dzięki
którym możemy cieszyć się tym niezwykle ważnym miejscem adoracji Pana Jezusa Euch.
2. NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I NOWENNA w środę wyjątkowo o g. 17.30.
3. NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
4. ŚWIĘTO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY – 13.06 poniedziałek – poświęcenie chlebków
podczas Mszy św. o g. 8.00 i 18.00 na rzecz ubogich.
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 – nie ma o g. 12.00 i 16.00!
- 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 procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy.
Trasa procesji prowadzi ulicami według tradycji z poprzednich lat: – zakończenie
procesji w kościele odśpiewaniem Te Deum oraz błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.
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 Kościół Domowy
Asystę procesyjną i wspólnoty prosimy o przygotowanie sztandarów i chorągwi.
Prosimy także parafian o odpowiednią dekorację w oknach na trasie procesji.
Prośba do dzieci i rodziców:
 próba dla dziewczynek sypiących kwiatki w Boże Ciało – w poniedziałek i we wtorek
o g. 16.30 przy kościele od strony ul. Kościelnej.
 prosimy bardzo o przynoszenie kwiatów do zakrystii lub do domu Sióstr.
7. PUSTELNIA POLANOWSKA – VIII ODPUST KASZUBSKI – sobota 18 czerwca –
wyjazd autokaru (darmowy) o g. 10.00 – zbiórka przy ul. o. D. Tynieckiego, naprzeciw
Lewiatana – zapisy w zakrystii.
8. PUSZKI NA KONFESJONAŁ – dziś zbiórka ofiar na konfesjonał (przy kaplicy
adoracji). Za wszelkie wsparcie składamy Wiernym serdeczne Bóg zapłać!
 W Gościu Niedzielnym m.in.: Czy Unia boi się Boga? A także Gość Extra poświęcony
cudom eucharystycznym.
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Marek Smak, l. 68 z ul. Morskiej
+ Krystyna Ebertowicz, l. 74 z ul. Wyspiąńskiego
+ s. Maria Tomporowska, l. 68 - Franciszkanka Rodziny Maryi Dobry Jezu…

