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Uroczystość Najświętszej Trójcy
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1. W najbliższy czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
– Boże Ciało. Główna Msza święta w naszym kościele, po której wyruszy procesja z
Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy będzie odprawiana o godz. 10.00. Msza
święta z godz. 12.00 zostanie odprawiona bezpośrednio po powrocie z procesji. Nie będzie
Mszy św. w kaplicach. Prosimy o jak najliczniejsze przybycie na Eucharystię o godz. 10.00 i na
doroczną procesję, w której udział jest naszym wyznaniem wiary. Prosimy rodziców o
przygotowanie dzieci do procesji. Dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii Św. i
dzieci z klas czwartych prosimy o udział w procesji w strojach komunijnych. Także niech
wyruszą wszystkie feretrony i chorągwie.
2. W Boże Ciało o godz. 19.00 już kolejny raz w naszym mieście w Parku Radziwiłłowskim
odbędzie się Koncert Uwielbienia Boga „Biała dla Jezusa”. Centralnym punktem będzie
adoracja Najświętszego Sakramentu. Dobrą muzykę zapewni Wspólnota Guadalupe.
Zapraszamy do licznego udziału.
3. Po Bożym Ciele zapraszamy dzieci i dorosłych na obchody Oktawy Bożego Ciała o godz. 18.00
połączone z procesją wokół świątyni.
4. Trwają zapisy dla dzieci i młodzieży na „Wakacje z Bogiem” w Okunince. Jeszcze na turnusach
dla dzieci jest po kilka wolnych miejsc. W najbliższy piątek z naszymi Siostrami Sercankami
wyrusza pierwsza grupa dzieci. Wyjazd z parkingu o godz. 12.00. Przypominamy, że dzieci i
młodzież nie mogą zabierać telefonów, tabletów ani tym podobnych urządzeń elektronicznych,
poza typowymi aparatami fotograficznymi. Także podczas turnusów nie ma odwiedzin. Bóg
zapłać opiekunom za bezinteresowną służbę młodym. Dziękujemy także darczyńcom za
wsparcie finansowe i podarowane produkty żywnościowe i warzywa. Dzisiaj po Mszy św. o
10.00 spotkanie dla rodziców dzieci i młodzieży uczestniczących na wszystkich wakacyjnych
turnusach.
5. Parafialna Grupa Rowerowa bierze udział w sponsorowanym kilkudniowym wyjeździe do
Warszawy z rowerzystami z Kresów z Brześcia na 75 rocznicę Powstania Warszawskiego.
Zapisy chętnych parafian do najbliższej środy. Więcej informacji na stronie parafialnej.
6. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i otrzymają coniedzielne obrazki.
7. Pomódlmy się za zmarłych parafian i dobrodziejów parafii oraz bliskich zmarłych naszemu
sercu: Wieczny odpoczynek …

