
27.05.2018    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 o godz. 16.00 w salce katechetycznej spotkanie rady parafialnej i osób chętnych do 

pomocy przy festynie. 

3. Dzisiaj po każdej Mszy Św. wolontariusze hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki zbierają 

do puszek ofiary na hospicjum w ramach akcji „Pola nadziei”.  

4. W poniedziałek 28 maja o godz. 17.15 w salce katechetycznej spotkanie organizacyjne dla 

rodziców dzieci wyjeżdżających na obóz do Mielna.  

5. W czwartek 31 maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św. 

według porządku niedzielnego. 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 prosimy o dekorację trasy, 

przygotowanie czterech ołtarzy, poczty sztandarowe oraz dziewczynki sypiące kwiatki  

i dzieci komunijne. Prosimy ojców dzieci komunijnych o niesienie baldachimu.  

6. Próby dziewczynek sypiących kwiatki w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.30. 

Niech nie zabraknie dzieci z naszej parafii, które ubogacą Uroczystość Bożego Ciała przez 

sypanie kwiatków i udział w procesji. Prosimy rodziców i dziadków o zmobilizowanie 

swoich pociech. Próby poprowadzi siostra Adriana. 

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 tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach 

przedpołudniowych. Spowiedź Święta o godz. 17.30. 

9. W piątek 1 czerwca Dzień Dziecka. Otoczmy nasze dzieci troską i modlitwą.  

10. Za tydzień w niedzielę 3 czerwca obchodzimy Święto Dziękczynienia. Pragniemy 

dziękować Panu Bogu za opatrzność nad naszym narodem. Wyrazem tego jest budowa 

świątyni Opatrzności Bożej. Tegoroczne obchody przeżywamy pod hasłem „Dziękujemy 

za niepodległość”. Po każdej Mszy Św. będą zbierane ofiary do puszek na ten cel.  

11. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.  

12. Nadal przygotowujemy się do festynu parafialnego, który odbędzie w sobotę 16 czerwca 

w godz. od 16.00 do 22.00. Jedną z atrakcji będzie występ  muzyków i aktorów 

teatralnych, którzy wykonają najpopularniejsze przeboje polskiej muzyki rozrywkowej  

pt. „Tyle słońca w całym, mieście”. Będzie też wiele imprez towarzyszących. Szczegóły 

na plakatach. Bardzo proszę o pomoc w organizacji festynu. 

13. W środę 30 maja przyda 31. rocznica święceń kapłańskich Ks. Profesora i moich. Msza 

Św. o godz. 18.00. Natomiast 31 maja w Boże Ciało o godz. 8.00 będzie Msza Św. za Ks. 

Prałata Stefana Brylla w 60. rocznicę święceń kapłańskich.  


