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UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
  1. Bóg jest tajemnicą. Objawił jednak ludziom swoją wielką miłość, aby dać 
wszystkim udział w życiu wiecznym. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy 
Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha 
Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, 
trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca. 
Abyśmy mogli mieć łączność z Bogiem Trójjedynym, wyznajmy swe grzechy  
i prośmy o przebaczenie, uświęcenie i umocnienie w miłości. 
   2. Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, ksiądz Kardynał odwołał 
dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących 
w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa 
we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji 
lub mające wskazania władz sanitarnych. Serdecznie zapraszam na adoracje po 
Mszy Świętej wieczornej do godz.19.30 /będą one trwały do Bożego Ciała/.  
Przypominam, że wg prawa w kościele winniśmy mieć zakryte usta i nos. 
   3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane  
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
Zachęcam również do modlitwy przy figurach Jezusowi poświęconych. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
kościele; 
- we wtorek święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego; 
- we czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; po Mszy 
Świętej o godz. 11.30 wyruszymy z procesją dookoła kościoła do 4 ołtarzy  
o przygotowanie których proszę: 
1 – po lewej stronie kościoła – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 
2 – przy plebanii – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego: ul. Lutza, Konopnickiej, 
Torfowa, Akinsa, Mickiewicza, Norwida i bloki przy szpitalu 
3 –  po prawej stronie kościoła – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego: ul. Pogodna, 
miła i przyległe 
4 – przy Krzyżu – mieszkańcy Sadowej.  
Zapraszam do udziału w procesji i wspólnej modlitwy przy zachowaniu 
przepisów sanitarnych odnośnie przebywania w towarzystwie innych ludzi; 
zapraszam również do udziału w procesji w czasie Oktawy Bożego Ciała;  
w czwartek nie będzie czerwcowego – litanię odmówimy przed 4 ołtarzem. 
   5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać 
do domu wodę święconą. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
    



   7. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje 
ofiary wpłacają na konto parafialne oraz puszki „Na potrzeby Kościoła”  
/pod VII stacją Drogi Krzyżowej/.  Dziękuję za odpowiedzialność i troskę  
o element materialny naszej Wspólnoty. Pamiętajmy w naszych codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służy 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


