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  UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
   1. „Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: »Abba, 
Ojcze!«” – usłyszymy dzisiaj w liturgii słowa. Jako wspólnota ochrzczonych 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego gromadzimy się na tej Eucharystii, aby  
na nowo odkrywać swoje Boże dziecięctwo. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach (1 osoba na 15m2,  dystans 1,5m, 
noszenie maseczek i dezynfekcja), zwracamy się o przestrzeganie tych zasad. 
 W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć łącznie 60 osób  na dole i na 
balkonach. Jeśli wchodząc do kościoła zobaczycie Państwo że liczba ta jest 
wypełniona, proszę zostać na zewnątrz /są ławki i działa nagłośnienie/ a wejść 
tylko wtedy, by przyjąć Komunię Świętą.  
   3. Kończy się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej; zapraszam do uwielbienia 
Maryi litanią loretańską podczas nabożeństw majowych, a od wtorku na 
nabożeństwa czerwcowe, podczas których oddamy cześć Sercu Jezusowemu. 
Nabożeństwa są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15.  
   4. W dniu wczorajszym kolejna grupa dzieci uczestniczyła w uroczystości  
I Komunii Świętej. Będą one od poniedziałku do czwartku przeżywały Biały 
Tydzień. Dzieci i Rodziców polecam naszej modlitwie, by Chrystus był 
domownikiem w ich sercach umacniając swoimi łaskami. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek święto Nawiedzenia NMP; 
- we wtorek przypada Dzień Dziecka- już dziś wszystkim dzieciom składam 
serdeczne życzenia radości, pokoju serca, zdrowia i życzę  dobrej zabawy; 
- we czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała; Msze Święte wg porządku 
niedzielnego a po Mszy Świętej o godz. 11.30 oddamy cześć Ciału i Krwi 
Chrystusa w procesji eucharystycznej dookoła kościoła i proszę  
o przygotowanie poszczególnych ołtarzy: 
1 – po lewej stronie kościoła – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 
2 – przy plebani – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego: ul. Lutza, Konopnickiej, 
Torfowej, 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. 
Tego dnia nie będzie nabożeństwa czerwcowego gdyż litanię do Serca Pana 
Jezusa odśpiewamy między 3-cim i 4-tym ołtarzem; przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego zapraszam mężczyzn do chorągwi i baldachimu, młodzież do 
poduszek, dzieci do sypania kwiatów, panie do różańca, ministrantów do 
posługi i wszystkich do wspólnej modlitwy;  



Zapraszam do udziału w procesjach eucharystycznych w czasie Oktawy Bożego 
Ciała po nabożeństwie czerwcowym; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu                            
do godz. 20.00. 
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, 
które są wyłożone w kruchcie kościoła.  
   7. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka 
do puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar  
z serca Bóg zapłać. 
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
   9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
  10. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


