Ogłoszenia Parafialne na 11 czerwca 2017 r.

Ogłoszenia Parafialne –

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej „A”

11 czerwca 2017 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Uświadamiamy sobie obecność
Boga w trzech Osobach: Ojca, który nieustannie stwarza; Syna, który dokonuje dzieła
odkupienia oraz Ducha Świętego, który uświęca cały świat. O godz. 15,oo w Kościele
Nawiedzenia Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się spotkanie Żywego Różańca. W
łączności z wieczorną Mszą św. nabożeństwo czerwcowe. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj
na tacę na prace remontowe prowadzone w naszym Sanktuarium.

2. W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie: we wtorek św. Antoniego z Padwy – kapłana i
Doktora K-ła
; w środę bł. Michała
Kozala – Biskupa i Męczennika, Patrona naszej diecezji
; w sobotę
św. Brata Alberta Chmielowskiego – zakonnika
. Wszystkim Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask oraz
wszelkiej pomyślności.

3. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej tradycyjnie nazywana Uroc
zystością Bożego Ciała
. W Boże Ciało Msze św. o godz. 7,3o; 9,oo; 10,15 po której wyruszy Procesja Eucharystyczna
do czterech ołtarzy. Bezpośrednio po procesji zostanie odprawiona jedna Msza św. w miejsce
Mszy św. o godz. 11,3o i 13,oo. Ostatnia Msza św. o godz. 18,oo.
W Boże Ciało nie ma Mszy św. o godz. 20,oo.
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4. Procesja Eucharystyczna w Boże Ciało jak w latach ubiegłych przejdzie ulicami Ks. Jerzego
Popiełuszki; Białogardzką; Białostocką; Łomżyńską i powrót do kościoła ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki. Ołtarze będą w tych samych miejscach. Prosimy o ich przygotowanie: I ołtarz –
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Legion Maryi;
odpowiedzialny ks. Maciej
;
II ołtarz – Neokatechumenat
;
odpowiedzialny ks. Grzegorz
;
III ołtarz – młodzież
;
odpowiedzialny ks. Łukasz
; IV ołtarz – Siostry Urszulanki, Bractwo św. Wojciecha i Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
;
odpowiedzialny ks. Rafał
. Prosimy o udekorowanie okien naszych domów i wywieszenie flag nie tylko na trasie procesji.
Niech to będzie zewnętrznym wyrazem naszej wiary i miłości do Chrystusa Eucharystycznego.
Prosimy o udział w Procesji Eucharystycznej i przez całą Oktawę Bożego Ciała dzieci I
Komunijnych; dziewczynki do sypania kwiatów; dzieci do niesienia poduszek i symboli
religijnych, poczty sztandarowe wszystkich duszpasterstw parafialnych.
W Boże Ciało przed Mszą św. o godz. 10,15 prosimy nie parkować samochodów na
parkingu przed Kościołem Nawiedzenia oraz 20 m. przed Kościołem Zasadniczym, aby
umożliwić przejście Procesji z Najświętszym Sakramentem
.
Przez całą Oktawę Bożego Ciała codziennie w Kościele Zasadniczym nabożeństwa czerwcowe
z procesją w łączności z wieczorną Mszą św. o godz. 18,oo.

5. Próby do sypania kwiatów i niesienia emblematów religijnych w poniedziałek i wtorek o godz.
17,oo. Zbiórka przy krzyżu przed Kościołem Zasadniczym.

6. Przez cały czerwiec w zakrystii można składać intencje, które pielgrzymi w lipcu, w pieszej
pielgrzymce poniosą na Jasną Górę. Dobrowolne ofiary złożone przy tej okazji będą
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją pielgrzymki.

7. W środę 21 czerwca organizowany jest wyjazd do Lichenia. Osoby zainteresowane mogą
zgłaszać się do s. Bożeny do poniedziałku 12 czerwca.
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8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku” warto przeczytać:
„Pocałunek Boga” – dlaczego w Boże Ciało wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulice
miast i wsi?; „Nikt nie lubi moralizatorstwa” – rozmowa z Jankiem Melą niepełnosprawnym
założycielem fundacji „Poza Horyzonty” o bezinteresownej pomocy bliźnim; „Lefebryści: trudne
pojednanie” – o Bractwie św. Piusa X zwanym lefebrystami. Zachęcamy do nabycia i lektury.

9. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Kazimierz Sztybel lat 89 z ul. Sz.
Szeregów 2a i
Bogumił Twaróg lat 78
, z ul. Boh. Westerplatte 1, których ze wszystkimi Zmarłymi polecamy Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek……

10. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo w Imię Trójcy Przenajświętszej.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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