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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 11.06.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres przyjmowania Komunii św.
wielkanocnej. Po Mszy św. o godz. 12.00 będzie poświęcenie samochodów. Wjazd bramą od ul. Witczaka,
wyjazd bramą od ul. Matejki. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele remontowo –
inwestycyjne. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 Parafia św. Trójcy obchodzi doroczny Odpust. Suma odpustowa o godz. 12.30, a nieszpory odpustowe o godz.
16.15. W związku z tym nie będzie w naszym kościele nabożeństwa popołudniowego.
 O godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.













W tygodniu:
Nabożeństwa czerwcowe do NSPJ będą celebrowane po Mszy św. o godz. 8.00.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00
zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia, a na 15.30 zapraszamy
wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
We wtorek w godz. od 16.00 do 18.00 w Centrum ks. Gorczyckiego będą do odbioru zdjęcia i film z I - szej
Komunii św.
We wtorek na godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła ulicami:
Żeromskiego, Korfantego, Sokoła i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą świec.
W środę na godz.18.00 gorąco prosimy chętnych do pomocy przy ustawianiu ołtarzy ( zbiórka przed
plebanią).
W czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze
św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 16.00. O godz.9.00 Suma, po której wyruszy z naszej
świątyni procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy; procesja przejdzie ulicami: Witczaka, Musialika,
Alojzjanów i Witczaka. Prosimy o przystrojenie trasy procesji oraz okien naszych domów obrazami i
emblematami eucharystycznymi. Prosimy także o zaangażowanie w procesję poczty sztandarowe, Gromadę
Rozbarską w strojach do niesienia baldachimu, dziewczynki o sypanie kwiatów. Do piątku (23.06.) będzie
trwać oktawa Bożego Ciała. Codziennie Msza św. wieczorna będzie połączona z procesją eucharystyczną, zaś
w niedzielę będzie w ramach nabożeństwa o godz. 15.30.
Osoby dysponujące kwiatami ogrodowymi prosimy o ich dostarczenie do naszych sióstr zakonnych, które
będą przygotowywać płatki kwiatów na procesję Bożego Ciała.
W piątek po Mszy św. wieczornej nauka przedchrzcielna.
Można jeszcze zapisać dzieci na wyjazd wakacyjny od 24 czerwca do 07 lipca do miejscowości Wdzydze na
Pojezierzu Kaszubskim. Szczegóły na stronie internetowej parafii oraz w kancelarii.
W kancelarii przyjmowane są już zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie przygotowanie do I szej Komunii św. Warunkiem zapisania jest przedłożenie metryki chrztu (jeżeli chrzest był poza naszą
parafią). Jeśli dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii chrztu przedłożyć dokument o
zmianie nazwiska.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego :
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego, skosztować rozbarskich wypieków oraz zaopatrzyć się w modlitewnik Droga
do nieba z dodatkiem rozbarskim.

ODMAWIAJĄC MODLITWĘ „CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU”,
WYZNAJEMY WIARĘ W TĘ TRUDNĄ DO OGARNIĘCIA ROZUMEM TAJEMNICĘ.
W IMIĘ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ZOSTALIŚMY OCHRZCZENI
I W TO IMIĘ CZYNIMY ZNAK KRZYŻA.

