
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Najświętszej Trójcy – 7 czerwca 2020 r. 

W Parafii będzie zmiana wikariuszy. Pod koniec czerwca pożegnamy O. Krzysztofa i O. Dawida. 
W dzisiejszą Uroczystośd Trójcy Przenajświętszej kooczy się czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej. 

Nabożeostwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu o godz. 18.00, w czwartek 
i  niedzielę o godz. 18.30. 

W prezbiterium jest nowa figura Serca Pana Jezusa. Zostanie ona poświęcona w uroczystośd Serca 
Pana Jezusa 19 czerwca i potem umieszczona nad wejściem do kościoła. Składka inwestycyjna 
zbierana za tydzieo w niedzielę zostanie przeznaczona na sfinansowanie tej figury oraz na ramę obrazu 
Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. 

Inne nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek 
rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Wspólnota Betesda zaprasza na kolejne spotkanie o głównych prawdach wiary. Konferencję nt. 
„Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna” wygłosi w środę po Mszy św. wieczornej 
w  kościele O. Tomasz. 
Boże Ciało przypada w czwartek. Porządek Mszy św.: w środę w wigilię uroczystości o godz. 18.30, 
w  czwartek według porządku niedzielnego. Jest to uroczystośd nakazana z obowiązkiem uczestnictwa 
we Mszy św. Ze względu na limit zgromadzeo, obchody koncentrowad się będą tylko wokół kościoła. 
Po każdej Mszy św. procesja eucharystyczna na placu kościelnym. Po Sumie proszę przygotowad 
uroczystą procesję z baldachimem, sztandarami i feretronami. Zachęcamy do udekorowania domów 
i  mieszkao emblematami eucharystycznymi, flagami itp.  

W piątek po Bożym Ciele nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych. 
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w czwartek (Boże Ciało) oraz w piątek. 

Na stronie internetowej są aktualne „Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii”. Niektóre z nich: 
1. Z dniem 1 czerwca odwołano dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we 
Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy do obowiązujących w prawie kościelnym zasad, 
od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na 
kwarantannie, czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św. 

1. 2. Pierwsza Komunia św. Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie 
i  udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej 
grupie. Czas przygotowao nie może byd krótszy niż miesiąc. Powrót do grupowego sposobu 
przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęd 
z  religii w szkole. 
3. Biuro parafialne czynne jest w ustalonych przed epidemią godzinach urzędowania. 
4. Parafialna poradnia rodzinna wznowiła są działalnośd. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania 
z  narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych. 

Bóg zapład za wszystkie kwiaty przyniesione i ofiarowane do  naszego kościoła. I z góry dziękujemy 
za te, które radosnym sercem będą jeszcze ofiarowane w następnych tygodniach. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Czas wracad do 
kościołów; Duchowa procesja Bożego Ciała; Pielgrzymka, pandemia i ślub; Rycerze codziennej 
pomocy; Wykupid Jezusa. W  Niedzieli: Nasz Bóg to Trójca; Kościół to Matka; Ogłoszenie Maryi Matką 
Kościoła; Spragnionych napoid; Wybrani przez Chrystusa; Odpowiedzialny biznes; Testament – 
samodzielnie czy z notariuszem. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin jest dzisiaj. Pod Twoją obronę… 
 


