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Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego

Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 10.00 nastąpi uroczystość I Komunii
świętej, a nabożeństwo majowe w intencji dzieci I komunijnych będzie o godz. 15.00.
•
•
•
•

W tym tygodniu przeżywamy:
w poniedziałek Święto NMP, Matki Kościoła,
w środę Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Ojca Franciszka w Asyżu,
w czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
w sobotę wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana.

Przypominamy, że nabożeństwa majowe są sprawowane w tygodniu o godz.
17.30 natomiast w niedzielę o godz. 15.30. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych
nabożeństwach.
We wtorek po Mszy świętej wieczornej w refektarzu klasztornym
odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.
W środę o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec i na godz. 18.00 na Mszę świętą
zbiorową za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Intencje można wrzucać do skarbonki
znajdującej się pod obrazem św. Ojca Pio.
W sobotę organizujemy pielgrzymkę dzieci I komunijnych do Leśniowa.
Zbiórka na stacji benzynowej Shell na ulicy Krakowskiej o godz. 9.50.
Także w sobotę Dzień Matki zapraszamy na nabożeństwo majowe w intencji
naszych matek.
Przyszła niedziela Najświętszej Trójcy kończy czas przyjmowania Komunii
wielkanocnej. W naszej parafii będziemy przezywać niedzielę powołaniową. Słowo
Boże wygłosi do nas o. dr Olgierd Paszkiewicz – wychowawca kleryków. Przed
kościołem nastąpi zbiórka ofiar na cele naszego seminarium franciszkańskiego.
Parafia Trójcy Świętej będzie przeżywać Uroczystość Odpustową. Suma
Odpustowa sprawowana będzie o godz. 12.30 a nieszpory o godz. 16.15.
Także za tydzień pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich.
W związku z przeżywanym Nadzwyczajnym Rokiem św. Józefa zachęcamy do
uczestnictwa w pielgrzymce do Kalisza, Lichenia, Poznania i Gniezna od 23-24
czerwca. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej i w gablotce.
Zapisy w zakrystii.
Jeśli dotykają cię wątpliwości w wierze, zniechęcenie lub przeciwnie pragniesz
pogłębić swoją wiarę, zapraszamy na katechezy neokatechumenalne dla dorosłych,
małżeństw i młodzieży w poniedziałki i środy na godz. 18.45.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za wszystkie złożone ofiary.
Niech Duch Święty udziela wam nieustannie swoich Darów.

