
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 12 czerwca 2022 r. 

Dzisiejsza Uroczystośd Trójcy Przenajświętszej kooczy się czas przyjmowania Komunii 
św. wielkanocnej. 

Młodzież z Niniwy zaprasza dzisiaj do kawiarenki. Za dobrowolną ofiarę można nabyd 
domowe wypieki. 

Dzieci po Pierwszej Komunii św. przychodzą w strojach komunijnych dzisiaj, w Boże 
Ciało 16 czerwca i w niedzielę 19 czerwca na Msze św. o godz. 10.00. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna. Za wszystkie ofiary złożone dzisiaj na tacę i przelane na 
konto Parafii wielkie Bóg zapład. 

Dzisiaj jest też zbiórka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Jubileusz 50-lecia Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej i odpust ku czci Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie od 13 do 19 czerwca. Msza św. główna w sobotę 18 
czerwca o godz. 12.00. 

Procesja fatimska w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.30. 

Boże Ciało przypada w czwartek. Jest to uroczystośd nakazana z obowiązkiem 
uczestnictwa we Mszy św. W środę o godz. 18.30 Msza św. wigilijna z tej uroczystości. 
W czwartek po Mszy św. o godz. 10.00 procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy na 
placu przed kościołem. Proszę, aby ołtarze zbudowali: nadzwyczajni szafarze Komunii 
św., dzieci komunijne, Domowy Kościół oraz ministranci i ich rodzice. Z góry Bóg zapład. 

W Katedrze procesja będzie po Mszy św. o godz. 10.00. 

W czwartek gościd będziemy Ojców z Prokury Misyjnej Oblatów Maryi Niepokalanej 
z Poznania. Na wszystkich Mszach św. wygłoszą oni kazania, a po Mszy św. o godz. 12.00 
będzie spotkanie misyjne. Wszystkich serdecznie zapraszamy, zwłaszcza Przyjaciół Misji. 

10 rocznica święceo biskupich Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityoskiego przypada 
w czwartek. Módlmy się dla naszego Biskupa o opiekę Bożej Opatrzności. 

W piątek, po Uroczystości Bożego Ciała, można skorzystad z dyspensy od 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania w niedzielę za tydzieo na Mszy św. o 19.00, 
a bezpośrednio po jej zakooczeniu ciąg dalszy spotkania w kościele. 

Msza św. na zakooczenie Roku Szkolnego będzie w przyszłą środę, tj. 22 czerwca, 
o godz. 11.00. 

Spływ kajakowy, na dobry początek wakacji, organizujemy w sobotę 25 czerwca. 
Zapraszamy młodszych i starszych parafian. Zapisy w zakrystii. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Elżbietanki na ołtarze; 
Auschwitz nieznane. W Niedzieli: Sedno procesji Bożego Ciała; U Pana Boga na służbie. 
Jest też Gośd Extra po 12 zł poświęcony tajemnicy Eucharystii.  

Do wieczności odeszła: śp. Wanda Siurko. Wieczny odpoczynek… 
 


