Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Przenajświętszej Trójcy
11 czerwca 2017
1. W poniedziałek 12 czerwca obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie Bł. Ks. Mariana
Skrzypczaka, który związany był z naszą Parafią i którego relikwie posiadamy. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy na Mszę św. o godz. 17:00.

2. Na nabożeństwo fatimskie zapraszamy we wtorek, 13 czerwca po Mszy św. o godz. 17:00.
Na czas trwania nabożeństwa i procesję zabieramy świece, które prosimy tak zabezpieczyć,
by nie nakapać woskiem na posadzkę kościoła.

3. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną świętem Bożego Ciała,
będziemy przeżywać w najbliższy czwartek 15 czerwca. Tego dnia Msze św.
sprawujemy o godz: 8:00 i 10:00 w naszym kościele, a o 11:30 w kościele pw. Św.
Maksymiliana Marii Kolbego. Po Mszy św. o godz. 11:30 wyruszy procesja
eucharystyczna z kościoła pw. św. Maksymiliana do naszego kościoła. Procesja przejdzie
ulicami: Kwiatową, Chudoby, i Św. Michała. W związku z uroczystością i procesją prosimy o
udekorowanie domów wzdłuż trasy procesji. Z kolei osoby posiadające ogrody prosimy o
podarowanie kwiatów do sypania (w tym celu w kruchcie kościoła będzie wystawiony kosz).
Za pomoc, dekoracje oraz kwiaty już dzisiaj dziękujemy. Wszystkich zapraszamy do
wspólnego przeżywania uroczystości Bożego Ciała. Wieczorem nie będzie Mszy św.

4. Wszystkie dziewczynki, które w tym roku przyjęły I Komunię św. oraz chętne dziewczynki
zapraszamy do sypania kwiatów podczas uroczystości Bożego Ciała. Próba odbędzie się w
środę po nabożeństwie czerwcowym. Natomiast chłopcy pierwszokomunijni w białych albach
będą nieśli lilie podczas procesji idąc przed dziewczynkami sypiącymi kwiaty.

5. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum odbędzie się w środę
14 czerwca. Rozpoczęcie o godz. 18:00. Na spotkanie prosimy przynieść podania o
udzielenie sakramentu bierzmowania oraz zgody dla świadków.

6. Ostatnie spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klas II gimnazjum
odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 17:00 i
połączone będzie z przygotowaniem jednego z ołtarzy na zakończenie oktawy Bożego Ciała.

7. Dzisiaj zbieramy składkę remontową. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
8. W dniach 8 i 9 sierpniu organizowana jest dwudniowa pielgrzymka do Gietrzwałdu. Po
drodze nawiedzenie sanktuarium bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Płonkowie oraz sanktuarium
św. Jana Pawła II w Toruniu. Koszt (autokar, ubezpieczenie, nocleg, obiadokolacja,
śniadanie) 160 zł. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym. W celu ubezpieczenia potrzebny
jest pesel.

