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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
UROCZYSTOŚĆ 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. W czwartek 11 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św.
według porządku niedzielnego. Zgodnie z zaleceniem Kurii Diecezjalnej, nie odbędą się
procesje ulicami parafii. Po Mszy Św. o 11.30 wyruszy ksiądz z Najświętszym
Sakramentem do czterech ołtarzy. Jeden ołtarz w kościele, drugi ołtarz i trzeci ołtarz na
zewnątrz kościoła (na parkingu), czwarty ołtarz przy kościele. W tym czasie wierni
przebywają w kościele i na zewnątrz. Liturgia z Ewangelią przy każdym z ołtarzy
odbędzie tak, jak zawsze. Z uwagi na wyjątkowy czas, nie będzie sypania kwiatków ani
pocztów sztandarowych. W Uroczystość Bożego Ciała nie będzie Mszy Św. wieczornej.
3. W oktawie Bożego Ciała Msza Św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
codziennie o godz. 18.00 w Opławcu. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała również
w Opławcu.
4. Za dwa tygodnie, w piątek 20 czerwca na godz. 18.30 zapraszamy na wykład
Ks. Profesora. Będzie omawiany kolejny Cud Eucharystyczny.
5. Trwa miesiąc czerwiec. Po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się Litanią do Najśw.
Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału.
6. W każdy czwartek na nowennie do Jezusa Przemienionego modlimy się w intencji
rodzin naszej parafii, a w szczególny sposób prosimy o ustanie epidemii. Natomiast
w każdy piątek o godz. 20.00, pod krzyżem przy kościele, jest prowadzona modlitwa
różańcowa dla mężczyzn naszej parafii.
7. Za tydzień II niedziele miesiąca. Ofiary zbierane będą przeznaczone na remont kaplicy
w Smukale. Prace cały czas trwają. W tym tygodniu zostały zamontowane pozłacane
drzwiczki do Tabernakulum, zakończone prace przy schodach zewnętrznych, nadal
trwają prace w zakrystii i w pomieszczeniu przeznaczonym dla młodzieży. Wykonany
został projekt zabudowy meblowej do zakrystii i do salki spotkań młodzieży.
Dodatkowe ofiary można wpłacać również na konto parafialne. „Bóg zapłać”
wszystkim Ofiarodawcom.

