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1. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Najświętszej jest dniem dziękczynienia, jest 

Świętem Opatrzności Bożej.  

2. Dzisiaj Odpust Kalwaryjski Trójcy Świętej. Msza św. z powodu epidemii w 

klasztorze o godz. 10.30.  

3. W czerwcu zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17.30 tj. Różaniec 

św. i Litanie do Najświętszego Serca Jezusa. Pragniemy modlitwą dziękować 

Panu Bogu, Matce Najświętszej i wszystkim tym, którzy w czasie epidemii 

ofiarnie nieśli pomoc potrzebującym i służyli chorym. Życie wieczne 

upraszamy dla zmarłych. 

4. Zapraszamy do uczestniczenia we Mszach św., szczególnie w niedziele i święta. 

Podobnie korzystajmy z sakramentu spowiedzi św. Msze św. o godz. 20.00 i 

Różaniec o 20.30 sprawować będziemy do poniedziałku 8 czerwca. Modlitwy 

nadal będziemy odmawiać o godz. 17.30 ale o charakterze dziękczynnym, 

dziękując Panu Bogu za kończenie się epidemii koronawirusa.  

5. Nabożeństwa czerwcowe to także czuwanie modlitewne przed beatyfikacją 

Prymasa Tysiąclecia. 

6. Wczoraj w  sobotę przeżywaliśmy 10 rocznica beatyfikacji ks. Jerzego 

Popiełuszki. Obecnie upraszajmy w modlitwach tego patrona pracy ludzkiej, by 

po epidemii można było wrócić do swoich codziennych zadań i podejmować 

swoje obowiązki. 

7. Dzisiaj przyjęcie do I Komunii św. dzieci podczas Mszy św. o godz. 10.00, 

11.30, 13.00, 14.30. Następne uroczystości komunijne 20 czerwca. 

8. W środę o godz. 8.00 Msza św. za żywych i zmarłych Członków 

Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Po Mszy św. Różaniec 

do 7 miu Boleści Matki Bożej. 

9. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze św. jak 

w niedzielę: o godz. 7.00, 8.30, 10.00 – po której wyruszy Procesja Bożego 

Ciała. Następnie o godz. 12.00, 16.00 18.00. 

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na 

zorganizowanie procesji Bożego Ciała. 

Kierując się roztropnością w przygotowaniu uroczystości Bożego Ciała, z 

zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów epidemicznych ustaliliśmy, że 

w tym roku procesja przejdzie krótszą trasą niż w poprzednich latach.  

Mianowicie w Uroczystość Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 10.00 procesja 

wyruszy z kościoła do „Bramy Piaśnickiej” i z powrotem. Ołtarze ustawimy przed 

kościołem przy krzyżu misyjnym. Drugi ołtarz na wysokości przedszkola. Trzecim 

ołtarzem będzie kaplica Bramy Piaśnickiej. Czwarty w drodze powrotnej na ul. 

Słonecznej. 



Procesja wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 10.00, a więc około godz. 11.00. 

Powrót przewidziany przed godz. 12.00. 

10. W czwartek w Uroczystość Bożego Ciała Msza św. z procesją 

Eucharystyczną w Lesie Piaśnickim o godz. 15.00. Dojazd samochodami i 

autobusem, który do Lasu Piaśnickiego wyruszy sprzed kościoła o godz. 14.30. 

Zapraszamy. 

11. W piątek 12 czerwca przypada Wspomnienie Błogosławionych 

Męczenników Gdańskich: Mariana Góreckiego, Bronisława Komorowskiego, 

kmdr. Ppor Władysława Miegonia, Franciszka Rogaczewskiego, prezbiterów,  

Alicji Kotowskiej, zakonnicy i Towarzyszy.  

12. W niedzielę 21 VI w naszej parafii odpust Błogosławionej Męczennicy Alicji 

Kotowskiej i Towarzyszy. O godz. 15.00 w kaplicy lasu Piaśnickiego Msza św. 

odpustowa z procesją Eucharystyczną do grobu Błogosławionej. Będzie 

podstawiony autobus, którym można dojechać do lasu piaśnickiego.  

13. Dla uświetnienia procesji Bożego Ciała w parafii i w lesie piaśnickim w 

czwartek i niedzielę prosimy asystę procesyjną. W czasie procesji po raz 

pierwszy będziemy posługiwali się nowym baldachimem.  

14. W oktawie Bożego Ciała do Piątku włącznie procesja Eucharystyczna wokół 

kościoła. Procesja po Mszach wieczornych o godz. 18.00. Natomiast w 

niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. 

15. W przyszłą niedzielę przypada 50 rocznica święceń kapłańskich Księdza 

Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódźa. Pamiętajmy w modlitwach za naszego 

Pasterza.  

16. Bóg zapłać za troskę o kościół i przekazywanie ofiar na jego utrzymanie 

przez dokonywanie wpłat na konto parafialne, składane ofiary podczas Mszy 

św. i indywidualnie oraz do skarbon.  

17. W tym tygodniu zmarli: + Witold Dawidowski l. 50 z ul. Nowowiejskiego+ 

Henryk Partyka l. 74 z ul. Nanickiej, + Jacek Albecki l. 46 z ul. Lelewela. 


