IX NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 30.05.2021.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W dzisiejszą uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” Dziś kończy się okres Komunii wielkanocnej. W naszej
wspólnocie dzisiaj na Mszach św. o godz. 1030 i 1200 uroczystość Rocznicy Komunii Św. dzieci z klasy IV. Dziś
także ostatnia niedziela miesiąca maja, o godz. 1730 nabożeństwo majowe.
2. Jutro - 31.05. - przypada święto Nawiedzenia NMP. O godz. 1730 ostatnie nabożeństwo majowe
odprawimy tradycyjnie przy kapliczce Matki Bożej. O godz. 1600 i 1845 próby dla dzieci ze SSP. Po Mszy św.
zbiórka dla LSO.
3. We wtorek – 01.06. – wsp. Św. Justyna, m. Rozpocznie się czerwiec - miesiąc poświęcony czci Serca Pana
Jezusa. Codziennie ze sprawowaną Eucharystią połączymy nabożeństwa czerwcowe, śpiewając litanię do
Serca Pana Jezusa. We wtorek przypada Dzień Dziecka, dlatego pamiętajmy w modlitwie o wszystkich
dzieciach. O godz. 1530 próba dla dzieci z kl. III c, o godz. 1630 dla kl. III a i dzieci z innych szkół oraz o godz. 1845
dla klasy III b SP nr 3.
4. W środę – 02.06. – wsp. Bł. Męczenników Sandomierskich – Sadoka i Towarzyszy. O godz. 1700 adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem czerwcowym i modlitwą do Przeczystego Serca św.
Józefa o godz. 1730. W środę rozpoczniemy nowennę przygotowującą do 100 Rocznicy Poświęcenia Polski
NSPJ, która obchodzona będzie w naszej ojczyźnie 11 czerwca. O godz. 1600 próba dla dzieci z klasy III b SSP,
zaś o godz. 1845 próba dla dzieci z klasy III c tejże szkoły.
5. W czwartek – 03.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W tym
roku również ze względu na ograniczenia nie będzie wspólnej procesji z parafią św. Barbary. Porządek Mszy
św. w Boże Ciało będzie następujący: o godz. 730, następnie centralna Msza św. o godz. 900, po której
wyruszymy w procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami wokół świątyni tak, jak to czynimy na
zakończenie Oktawy. Nie będzie Mszy św. o godz. 1030, pozostałe Msze św. będą o godz. 1200 oraz 1800.
W Boże Ciało przypada I czwartek miesiąca, dlatego o godz. 1700 odbędzie się Godzina Święta połączona
z nabożeństwem czerwcowym i nowenną. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne oraz chętnych parafian
o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na
działkach, aby je przynieśli do środy. Zachęcamy dorosłych i dzieci do udziału w procesji i prosimy
o zachowanie przepisów sanitarnych.
7. Przez całą Oktawę Bożego Ciała z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym
Sakramentem wokół kościoła. Uczestniczmy w nich chętnie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
8. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. Od godz. 930 prosimy rodziców
dzieci komunijnych o posprzątanie świątyni i jej otoczenia na uroczystość I Komunii Św. O godz. 1600
nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci komunijnych ze SSP, ich rodziców i rodzin. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi pierwszo piątkowej. Po Mszy św. wieczornej
procesja eucharystyczna ze śpiewem litanii do NSPJ i spotkanie Straży Honorowej.
9. W sobotę na Mszach św. o godz. 1200 oraz 1330 uroczystość I Komunii Św. dzieci ze SSP im. Małego
Księcia. O godz. 1530 nabożeństwo pokutne oraz spowiedź dla dzieci ze SP nr 3, innych szkół oraz rodziców
i rodzin. Z racji I soboty miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. procesja eucharystyczna ze
śpiewem Litanii do NSPJ, a po niej nabożeństwo pierwszo sobotnie z modlitwą różańcową. W sobotę
i niedzielę z racji trwającej w niektórych parafiach naszej diecezji peregrynacji Ikony Św. Rodziny, również
w naszej w naszej parafii gościć będziemy ten obraz. Przed Mszą św. wieczorną nastąpi jego przywitanie
oraz wprowadzenie. W niedzielę po Mszach św. zawierzymy rodziny naszej parafii, a po Mszy św.
wieczornej przekażemy Ikonę do następnej parafii. Z racji tej peregrynacji będzie można nabyć pamiątkowy
modlitewnik oraz obrazek Św. Rodziny, będzie to cegiełka na remont diecezjalnego ośrodka Domowego
Kościoła w Uhercach.
10. W przyszłą niedzielę – I miesiąca czerwca, w całej Polsce przeżywać będziemy kolejne Święto
Dziękczynienia. Na Mszach św. o godz. 1030, 1200 oraz dodatkowej o 1330 odbędzie się I Komunia Św. dla
dzieci ze SP nr 3 oraz z innych szkół. Prosimy uczestników Mszy św. o godz. 1030 oraz 1200 o udział we Mszy
św. o innej godzinie. O godz. 1700 modlitwa różańcowa i procesja oraz zmiana tajemnic różańcowych.
11. Bóg zapłać parafianom z bloku nr 6 przy ul. Skalna Góra za sprzątanie świątyni i ofiarę 300 zł. Pracowało 4
osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy
w świątyni parafian z bl. nr 7 przy ul. Skalna Góra. Ze względu na trwające próby, prosimy o posprzątanie
świątyni w godzinach dopołudniowych. Dziękujemy również rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie
świątyni oraz jej obejścia, za dekorację kościoła i złożony dar ołtarza na renowację pateny i kielicha mszalnego.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

