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NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
DZIEŃ  MATKI  –  MATKI  BOŻEJ  KRÓLOWEJ  RODZIN 

   1. Bóg Jedyny w trzech Osobach objawia nam się dzisiaj w całej pełni. Wobec 
tajemnicy Trójjedynego Boga zostaje nam tylko wiara w sercu, bo rozumem jej 
nie ogarniemy. Prośmy w czasie Mszy św. o wiarę mocną, która pomoże nam 
lepiej poznać Boga. 
   2. Dziś przeżywamy nasz odpust parafialny – Matki Bożej Królowej Rodzin. 
Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.30  polecać będziemy całą naszą 
wspólnotę parafialną Naszej Matce. Prosimy również z racji na Dzień Matki  
w intencji naszych Mam – dla żyjących wypraszając potrzebne łaski a dla 
powołanych do wieczności dar świętości. Po Mszy świętej procesja dookoła 
kościoła, na którą zapraszam służbę liturgiczną i dzieci komunijne.  
   3. Zachęcam i zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas 
nabożeństw majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim 
Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. Od soboty rozpoczną się nabożeństwa 
czerwcowe w tych samych godzinach. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
-  we czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; procesja 
przejdzie dłuższą trasą – w kierunku Sadowej. Stelaże do ołtarzy można 
odbierać we środę. Msze święte tego dnia jak w niedzielę a procesja wyruszy po 
Mszy Świętej o godz. 11.30 tj. ok. 12.00. Tego dnia nie będzie nabożeństwa 
majowego. 
-  w piątek święto Nawiedzenia NMP; 
-  w sobotę Dzień Dziecka; wszystkich serdecznie zapraszam a szczególnie dzieci 
na IV Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „Z rodziną wzrastamy w wierze”, 
który rozpocznie się o godz. 14.00. Osoby mogące pomóc w ustawieniu namiotu  
i podestu zapraszam od godz. 8.00. 
   5. Dzięki zaangażowaniu Państwa Koźluków i innych rodzin oraz dzieciom  
i rodzicom komunijnym mamy zainstalowany system medialny, pomagający  
w śpiewie podczas liturgii. Serdeczne Bóg zapłać za ten dar dla całej wspólnoty. 
   6. Do odbioru są karty kolonijne na obóz letni. Szczegóły na plakacie. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
   8. "W trzecią rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki Stowarzyszenie 
Dobro Wspólne zaprasza na film:"Popiełuszko - wolność jest w nas". Projekcja 
odbędzie się w piątek, 7 czerwca w sali widowiskowej ICDS o godzinie 18.30. Po 
filmie spotkanie z reżyserem Rafałem Wieczyńskim" (to ważne, myślę, że warto 
to podkreślić). Wstęp wolny. 
   9. Dziś zbiórka do puszek na kolonie dla dzieci podopiecznych Caritasu - za 
każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać. Całą wspólnotę powierzam naszej 
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


