
15.06.2014  

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. Próby dziewczynek sypiących kwiatki w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.00. 

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

przez sypanie kwiatków i udział w procesji. Tym bardziej proszę rodziców i dziadków o 

zmobilizowanie swoich pociech, gdyż w tym roku nie ma dzieci komunijnych. W środę 

po Mszy Św. wieczornej spotkanie służby liturgicznej.  

3. W czwartek 19 czerwca Uroczystość Bożego Ciała. 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, asystę, niosących obrazy i znaki religijne oraz 

dziewczynki sypiące kwiatki. Proszę panów z rady parafialnej o niesienie w tym roku 

baldachimu. Do wspólnej modlitwy wszystkich zapraszamy.  

4. W oktawie Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem odprawiana będzie 

codziennie o godz. 18.00 w Opławcu, natomiast tradycyjnie już zakończenie oktawy w 

Smukale. 

5. W piątek po Bożym Ciele ostatni wykład ks. prof. przed wakacjami. Omawianie 

Sakramentów Świętych kończymy Sakramentem Chorych. 

6. Za tydzień w niedzielę 22 czerwca spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich chętnych 

osób do pomocy przy festynie. Spotkanie o godz. 16.00 w salce katechetycznej. 

7. Grupa zielono-żółta zaprasza na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka w 

dniach 21 lipca- 31 lipca. Spotkanie organizacyjne w sobotę 21 czerwca o godz. 19.00 w 

parafii Św. Maksymiliana Kollbego na Osowej Górze. 

8. W niedzielę 22 czerwca o godz. 16.00 w parafii Św. Łuksza w Fordonie nabożeństwo do 

Św. Rity, a o 17.00 Msza Św. 

9. Coraz bliżej do naszego festynu parafialnego, który odbędzie się w sobotę 28 czerwca. 

Proszę o wspomaganie w jego organizacji, w szczególności o ufundowanie gadżetów i 

nagród dla dzieci biorących udział w konkursach. Proszę także aby jak najwięcej pań 

upiekło ciasta lub zrobiło smalec i ogórki, które, jak co roku, będą dostępne przy stoisku 

parafialnym. W trackie festynu poza wieloma różnymi atrakcjami wymienionymi na 

plakacie, odbędzie się loteria fantowa. Każdy los wygrywa, a na zakończenie odbędzie 

się losowanie nagród głównych, którymi w tym roku są m.in.: rowery, sprzęt AGD, 

aparat fotograficzny. Oczywiście główną atrakcją będzie występ zespołu „Zbójnicy”, 

który zaprezentuje pieśni góralskie z równych rejonów Karpat, jak i przeprowadzi 

konkursy i zabawy, m.in. mistrzostwa w jedzeniu oscypka. Kapela ta po festynie w 

niedzielę 29 czerwca ubogaci swoim występem liturgię Mszy Św. o godz. 11.30.  


