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                 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
   1. Zatrzymujemy się dziś w sposób szczególny nad tajemnicą Trójcy Świętej. 
Prawdę o jedynym Bogu w trzech osobach objawił nam Jezus Chrystus. 
Uwielbiamy Boga w Trójcy Świętej ilekroć czynimy znak krzyża i odmawiamy 
modlitwę „Chwała Ojcu”. Oddawanie chwały Bogu to również zachwyt nad Jego 
miłością i tym, co od Niego otrzymujemy. Wyśpiewamy to w dzisiejszym psalmie: 
„Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie”. Zarówno tu, w kościele podczas Mszy św., 
jak i poza nim, chwalmy w naszych sercach Boga w Trójcy Świętej. 
   2. Trwa miesiąc maj tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam 
do wspólnego wyśpiewywania Jej chwały w litanii loretańskiej podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie  
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. 
   3. W dniu wczorajszym grupa dzieci ze szkoły Pro Futuro przystąpiła do 
 I Komunii Świętej. Dzieci i ich rodziny powierzamy wspólnej modlitwie, by Jezus, 
którego zaprosiły do swojego serca, umacniał je w dobrym postępowaniu. W ciągu 
nadchodzącego tygodnia te dzieci przeżywać będą Biały Tydzień przychodząc do 
kościoła na godz. 18.00.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek podczas i po  Mszy Świętej spotkanie dla chłopców z kl. II  
  i starszych, którzy chcieliby pełnić posługę ministranta;  
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00; 
- we czwartek uroczystość Bożego Ciała i dzień naszego Święta Parafialnego – 
Odpustu; Msze Święte wg porządku niedzielnego a po Mszy Świętej o godz. 11.30 
odprawionej w intencji wszystkich Mam tradycyjnie wyruszymy z procesją 
eucharystyczną ulicami naszej miejscowości. Już dziś proszę o przygotowanie 
poszczególnych ołtarzy /stelaże proszę samodzielnie odebrać we wtorek/: 
1 - przy krzyży przy ul. Słowackiego – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego; 
2 - w zatoczce przy ul. Konopnickiej i Torfowej – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego  
     ul. Lutza do Konopnickiej i przyległe ulice: Akinsa, Mickiewicza, Norwida,  
3 - przy figurce Matki Bożej – mieszkańcy ul. Miłej, Pogodnej i przyległe ulice 
4 - przy kościele – mieszkańcy Sadowej zamieszkali przy ul. Jagodowej. 
Na procesję w Boże Ciało zapraszam ministrantów, dzieci komunijne do sypania 
kwiatków, młodzież do feretronu i poduszek, mężczyzn do niesienia baldachimu  
i chorągwi, wspólnotę Żywego Różańca i wszystkich parafian; zapraszam również 
na procesję dookoła kościoła w czasie oktawy uroczystości codziennie do piątku 
przyszłego tygodnia;  
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20.00;  
- w sobotę o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna z racji 
rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza przy udziale kolegów z seminarium – 
wszystkich serdecznie zapraszam; o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;  



 
 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
    6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


