11.06.2017
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
1. Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej uświadamiamy sobie z głęboką wiarą tak
trudną do pojęcia prawdę, że jest Bóg w Trzech Osobach. To wszystko, co czynimy z
wiarą, czynimy na chwałę Trójcy Świętej.
2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Dziękujemy za ofiary na cele inwestycyjne parafii.
3. Dzisiaj o godz. 15.00 Dzień Dziecka w Smukale na Bożej Roli, w ramach którego
przewidziane są zabawy i konkursy sportowe. Serdecznie zapraszamy.
4. Pierwsza próba dziewczynek sypiących kwiatki w poniedziałek o godz. 17.30. Niech nie
zabraknie dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość Bożego Ciała przez sypanie
kwiatków i udział w procesji. Proszę rodziców i dziadków o zmobilizowanie swoich
pociech. Próby poprowadzi siostra Adriana.
5. W środę 14 czerwca wspomnienie bł. Bp Michała Kozala, męczennika z Dachau i patrona
naszej diecezji. Zapraszamy na Mszę Św. na godz. 18.00.
6. W czwartek 15 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św.
według porządku niedzielnego, a po Mszy Św. o godz. 11.30 wyruszy procesja z
Najświętszym Sakramentem do Czterech Ołtarzy tradycyjną trasą: ulicą Sanatoryjną w
kierunku Krynickiej, Letniskową i Wycieczkową. Bardzo proszę o dekorację trasy,
przygotowanie czterech ołtarzy, poczty sztandarowe oraz dziewczynki sypiące kwiatki i
dzieci komunijne. Proszę ojców dzieci komunijnych o niesienie baldachimu.
7. W oktawie Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem będzie codziennie o
godz. 18.00 w Opławcu, natomiast tradycyjnie zakończenie oktawy w Smukale.
8. W piątek 16 czerwca po Mszy Św. o godz. 18.00 zapraszamy na ostatni wykład Ks.
Profesora na temat grzechów głównych. Omówiony zostanie grzech lenistwa.
9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę w ostatnim tygodniu czerwca do sanktuarium
Jezusa Przemienionego w Nowym Sączu i okolic.
10. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który odbędzie w sobotę 24 czerwca
w godz. od 16.00 do 22.00. Jedną z atrakcji będzie występ znanego zespołu „Wawele”.
Będzie też wiele imprez towarzyszących. Szczegóły na plakatach. Bardzo proszę o pomoc
w organizacji festynu.
11. W dniach od 20 do 26 czerwca gościć będziemy młodzieżowy zespół folklorystyczny z
Ukrainy, z miejscowości Skole. Są to górale bojkowscy. Rodziny, które chciałaby przyjąć
na te kilka dni młodych z Ukrainy, bardzo proszę o zgłoszenie w zakrystii.
12. Z radością informujemy, że nasza diecezja w Wielkim Poście na budowę szkoły w
Czadzie zebrała 170 000 złotych.

