
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
12  czerwca  2022 

UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEJ  TRÓJCY 
    1. Istnienie trzech Osób w jedynym Bogu było nie do przyjęcia dla Żydów 
strzegących prawdy o jedyności Boga. „Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy” – zapewnia Zbawiciel. Oto delikatność Boga, 
który nie forsuje ludzkiej świadomości, ale ją stopniowo kształtuje. Prośmy Go, 
aby dziś pozwolił nam uczynić kolejny krok na drodze rozumienia prawdy 
objawionej. 
    2. Do końca czerwca jest odprawiana Msze Święte w niedzielę o godz. 13.00. 
    3. Serdecznie zapraszam do oddania czci Sercu Jezusowemu podczas 
nabożeństw czerwcowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15  
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.  
    4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich troszczących się o naszą 
świątynię; po Mszy Świętej z racji na 13-ty dzień miesiąca w rocznicę objawień 
Matki Bożej  w Fatimie odmówimy różaniec fatimski w intencji pokoju; 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania; 
- we czwartek uroczystość Bożego Ciała ; Msze Święte będą odprawiane o godz. 
8.30, 10.00, 11.30 i po niej procesja i o 18.00 – nie będzie Mszy Świętej o 13.00. 
w tym roku oddamy cześć Ciału i Krwi Chrystusa w procesji dookoła kościoła  
i proszę o przygotowanie poszczególnych ołtarzy: 
1 – po lewej stronie kościoła – mieszkańcy Sadowej 
2 – przy plebani – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego : ul. Lutza, Torfowa, 
Konopnickiej, Akinsa, Mickiewicza, Norwida i Osiedle Pan i bloki przy szpitalu 
3- po prawej stronie kościoła- mieszkańcy Dziekanowa Leśnego : ul Pogodna, 
Miła i przyległe 
4 – przy Krzyżu – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego. 
Serdecznie zapraszam do udziału w procesji dzieci komunijne, młodzież, panie 
ze wspólnot i mężczyzn, którzy wezmą odpowiedzialność za chorągwie  
i baldachim, ministrantów i lektorów. Zapraszam również do udziału  
w procesjach w czasie oktawy Bożego Ciała.   
- w piątek po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 19.30; 
    5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
    6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
    7. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
   



   8. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania 
nadchodzącego tygodnia, solenizantom i jubilatom składam życzenia 
błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. 
Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas  
i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój na Ukrainie,  o chorych  
i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych, z których pracy każdego 
dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją 
opieką.


