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  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 30 maja 2021 r. 

W dzisiejszą Uroczystośd Trójcy Przenajświętszej kooczy się czas przyjmowania 
Komunii św. wielkanocnej. 
Dzisiaj w naszej Parafii jest uroczystośd Pierwszej Komunii Świętej, do której dzieci 
przystępują na dwóch Mszach św., o godz. 10.00 i 12.00. Prosimy, aby 
niezainteresowani bezpośrednio tą uroczystością korzystali z innych Mszy św. 
Dzisiaj jest też dodatkowa Msza św. o godz. 17.00. 
Zbiórka do puszek przed kościołem na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej 
jest dzisiaj. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Dzisiaj o godz. 18.30 i jutro o godz. 18.00 ostatnie nabożeostwa majowe. Od 
wtorku będą nabożeostwa czerwcowe o godz. 18.00.  
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 Msze św. wg porządku niedzielnego. Po każdej Mszy św. 
procesja eucharystyczna na placu przed kościołem, a po Mszy św. o godz. 12.00 
procesja eucharystyczna zatrzyma się przy czterech ołtarzach. Proszę, aby ołtarze 
zbudowali: nadzwyczajni szafarze Komunii św., dzieci komunijne, Domowy Kościół 
oraz ministranci i ich rodzice. Z góry Bóg zapład. 
W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 
W piątek o godz. 18.30 Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: Maryja Matką 
Kościoła. Po Mszy św. nabożeostwo wywyższenia Krzyża św. 
W piątek, po Uroczystości Bożego Ciała, można skorzystad z dyspensy od 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 
Kapłaoskie odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.00. 
W sobotę o godz. 17.45 nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi połączone z nabożeostwem czerwcowym. Po Mszy św. wieczornej krótkie 
spotkanie Żywego Różaoca. 
Za tydzieo w niedzielę 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. 
Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Duchowy 
testament Prymasa; Skazani za polskośd i bezpłatny dodatek Serce Jezusa – 
medytacje i modlitwy na czerwiec. W Niedzieli: Boże Ciało – synteza naszej wiary; 
Depresja ma twarz dziecka; Maraton przez 30 sanktuariów. 

 


