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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

12.06.2022r. 

1. Jutro /poniedziałek/, 13 czerwca, nabożeństwo fatimskie  
o godz.17:30. Nabożeństwo fatimskie połączone będzie  
z nabożeństwem czerwcowym. Bezpośrednio po nabożeństwie 
Msza św. i procesja fatimska z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół 

kościoła. Zapraszamy. 

2. W czwartek, 16 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa – tzw. „Boże Ciało”. Składamy publiczne 

świadectwo swej wiary i pobożności wobec Jezusa obecnego  
w Najświętszym Sakramencie w procesji. Msze św. w tym dniu  

o godz. 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00. Po głównej Mszy św. o godz. 
10:30 rozpocznie się tradycyjna procesja Eucharystyczna do 
czterech ołtarzy ulicami naszego miasta. Prosimy o przygotowanie  

4 ołtarzy na trasie procesji tak, jak co roku: przy ul. Kościuszki, 
Hutniczej, Nadbrzeżnej i w wejściu do kościoła Zmartwychwstania, 

gdzie nastąpi zakończenie i rozwiązanie procesji. Prosimy  
o przygotowanie ołtarzy następujących mieszkańców ulic: 

1– mieszkańcy ul. Kościuszki, Kościelnej, Strachocina i Róże 
Różańcowe 

2– mieszkańcy ul. Hutniczej, Zielonej, Nadbrzeżnej 36  
i Goszowa  

3– mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej, Mickiewicza  

4– mieszkańcy ul. Żeromskiego, Krótkiej, Stronia-Wsi  

i przyległych, strażacy.  

Tradycyjnie prosimy strażaków do pomocy w przebiegu  
i zabezpieczeniu trasy procesji. Zapraszamy i zachęcamy 
dziewczynki do sypania kwiatów, próba sypania kwiatków  

w środę o godz. 17.00. Prosimy o udekorowanie okien swoich 
domów symbolami i obrazami religijnymi i godne zachowanie  

w czasie procesji. Bardzo prosimy by dzieci, które w tym roku 
przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. przyszły na Msze św.  
i procesję w swoich strojach komunijnych. Od piątku przez całą 

oktawę Bożego Ciała procesja eucharystyczna wokół 
kościoła w ramach nabożeństwa czerwcowego.  

3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie w 
Uroczystość „Bożego Ciała”, 16 czerwca, w czasie Mszy św. o godz. 

10:30. Próba dla dzieci w najbliższy poniedziałek i wtorek 

/13 i 14 czerwca/, o godz. 16:00 w kościele. Obecność 
dzieci obowiązkowa. Spowiedź św. dla dzieci 

rocznicowych ich rodziców i wszystkich chętnych w 
środę o godz. 17:00. 

4. W naszej polskiej tradycji czerwiec to szczególny 
miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Przez cały czerwiec codziennie nabożeństwo czerwcowe po 
Mszy św. wieczornej.  

5. W sobotę, 25 czerwca, organizujemy pielgrzymkę do 
Legnicy do Sanktuarium św. Jacka gdzie jakiś czas temu 
miał miejsce Cud Eucharystyczny, do katedry legnickiej  

i do sanktuarium benedyktyńskiego w Legnickim Polu. 
Koszt 50 zł przy pełnym autokarze.  
Zapisy w zakrystii do 12 czerwca włącznie czyli do 

dziś. Zachęcamy do udziału. Bardzo proszę by 
zapisane osoby opłaciły swój wyjazd. 

6. W dniach 18.07. – 22.07.2022r. organizujemy w 
naszej parafii półkolonie dla naszych dzieci. Udział jest 
bezpłatny. Zapewniamy wiele atrakcji między innymi 
wycieczki do ciekawych miejsc, warsztaty, itp. Prosimy 

rodziców by zapisywać dzieci w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej lub telefonicznie do 12 czerwca włącznie 

czyli do dziś.  

7. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 
Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 

19:30. 

8. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy parafialnej, 
gdzie można nabyć m. in. artykuły związane z 
Sakramentem Chrztu Św. Sakramentem Pierwszej 

Komunii Św. oraz prasę katolicką, Gościa Niedzielnego, 
Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. Zapraszamy. 

9. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i przygotowanie 
kościoła do dzisiejszej liturgii. 

10. Dziś w drugą niedzielę miesiąca, taca przeznaczona 

jest na cele remontowe w naszej parafii. Wielkie „Bóg 
zapłać” za złożone ofiary. 

 


