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1. Dzisiejsza

Uroczystość Najświętszej Trójcy, to również wielka uroczystość parafialna.
Dzieci naszej parafii przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. W białym tygodniu
dzieci będą codziennie uczestniczyły w nabożeństwach majowych i Mszy Świętej.
Nabożeństwa Majowe – codziennie o g. 1730.
miesiąc maj-miesiąc maryjny. Pod chórem znajdują się karteczki na zbiorowe
intencje majowe. Wpisane intencje z ofiarami można składać na tacę i w zakrystii. W
tych intencjach będziemy się modlić przez cały miesiąc maj Mszą Świętą o g. 1800, a
wyczytywać będziemy te intencje tylko raz w niedziele na Mszy Świętej wieczornej.

2. Trwa

3.

W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o g. 1000 obchodzić będziemy rocznicę pierwszej
Komunii Świętej. Pierwsza próba we wtorek o g. 1600. Obecność obowiązkowa. Wszelkie
informacje dotyczące rocznicy Pierwszej Komunii Świętej u ks. Mariusza.

4. W czwartek 26 maja przypada Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Procesja
wyruszy po Mszy św. o g. 1000. Przejdziemy ulicami: Reymonta, Niepodległości i
Skłodowskiej. W związku z procesją nie będzie Mszy św. o g. 1115. Pozostałe Msze św.
jak w niedzielę. Prosimy o sprzątnięcie i przygotowanie trasy procesji, udekorowanie
okien swoich mieszkań, niezależnie czy tymi ulicami przejdzie procesja. Dekoracja to
znak naszej wiary i miłości do Boga. W zakrystii są do nabycia dekoracje okienne na
Boże Ciało w cenie 3 zł. Prosimy nie parkować samochodów przy bramach kościelnych i
na trasie procesji. Ołtarze przygotowują następujące grupy; Na ul. Reymonta – Młodzież
parafii, na placu kościelnym – Liturgiczna Służba Ołtarza. Na ul. Reymonta pod mostem
– Kolejarze z Rodzinami. Na ul. Niepodległości – Górnicy z Rodzinami. Prosimy
wszystkich o włączanie się do budowy i dekoracji ołtarzy. Górnicy mogą zgłosić się po
konstrukcje do pana Jana Panka. Bardzo prosimy, aby Górnicy i Kolejarze przyszli na
procesję w strojach galowych. W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła po
wieczornej Mszy Św. W Boże Ciało dzieci komunijne i rocznicowe przychodzą na
procesję w swoich białych strojach. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków
podczas procesji. Próba sypania kwiatków środa po wieczornej Mszy Świętej. Chłopcy
komunijni i rocznicowi będą szli na początku procesji za Liturgiczną Służbą Ołtarza.
Tego dnia w naszej parafii gościć będziemy ks. Adriana Galbasa – naszego przełożonego
prowincjalnego.

5. Informujemy, ze dnia 28 maja w parafii p.w. Aniołów Stróżów o g.1800

rozpocznie się
kurs przedmałżeński. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z tej okazji. W
kancelarii znajdują się stosowne indeksy potrzebne do tego kursu.

6. Dzisiaj na placu kościelnym gościmy woluntariuszy ŚDM.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.
…..……………..................
Ks. Proboszcz – Piotr Kopera SAC

