
Uroczystośd Trójcy Przenajświętszej 
30 maja 2021 r. 

====================================================== 
1. W dniu 29.05, nasz Parafianin – Mateusz KRÓL w Zgromadzeniu Misjonarzy 

Oblatów Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi, otrzymał święcenia 
Diakonatu. Życzymy naszemu diakonowi Mateuszowi wiernego trwania na 
obranej drodze i wspierajmy Go naszą modlitwą. 

 
2. Jutro święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny a jednocześnie ostatnie 

nabożeostwo majowe. 
 

3.  W czwartek uroczystośd Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 
Msze Św. o godz. 8:00, 10:00 oraz o godz. 18:00. Tradycyjnie po Mszy o godz. 
10:00 wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy.  
Proszę o przygotowanie ołtarzy:  

- mieszkaoców Zydląg – przy posesji paostwa Król. 
- mieszkaoców z kolejnego dużego bloku – przy posesji pani Plucioskiej  
- mieszkaoców ul. Sezamkowej – przy kapliczce św. Floriana 
- mieszkaoców Zarzecza – przy kościele 

 Strażaków proszę o pomoc w organizacji procesji. Dziewczynki zapraszam do 
sypania kwiatów.  

 
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Od godz. 8:00 odwiedziny chorych. 

Od godz. 17:30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwośd 
skorzystania ze spowiedzi. O 18:00 nabożeostwo do Serca Pana Jezusa, Msza 
Św. i zmiana tajemnic różaoca św. 

 
5. Msze Św. w ciągu tygodnia:  

- w poniedziałek i w piątek o godz. 18:00 
- we wtorek i w środa o godz. 7:30  
- w sobotę Msza ślubna o godz. 16:00 

Intencje Mszy św.: 
- w Boże Ciało, godz. 8:00 + Zofia i Stanisław BAJEK, Janina i Franciszek 
BEDNARCZYK oraz Jan, Kazimierz i Stanisław 

    godz. 10:00 – o Boże błogosławieostwo dla wszystkich       
Parafian i naszych Rodzin 

               
     
 
w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 + Stanisława/k./ i Zdzisław PUCHALSCY 



 - godz. 10:00 o Boże błogosławieostwo i opiekę Matki Najświętszej dla Antoniego 
MARASZKA, z ok. Jego chrztu oraz dla jego Rodziców i Chrzestnych 
- godz. 16:00           
 
 
6.  W tym tygodniu proszę o sprzątanie kościoła ślubników.  

Panu Andrzejowi RYBKA dziękuję za transport ławek pod Lubawę celem ich 
czyszczenia. Panu Wojciechowi CHRZANOWSKIEMU dziękuję z przywóz desek 
ze Stawigudy. W najbliższych tygodniach z sakramentu spowiedzi będziemy 
korzystad przy rozstawionym klęczniku.  
Dziękuję 13 rodzinom, które w mijającym miesiącu złożyły ofiarę na  prace 
rozpoczęte w naszym kościele. Złożono – 1 570 zł. Dziękuję również Rodzicom 
dzieci komunijnych za przekazaną ofiarę, tzw. „dar ołtarza”. Złożono – 2 910 
zł. Suma ta zostaje przeznaczona na rozpoczęte prace związane z 
odnowieniem podłogi, ławek oraz posadzki. 

    Ofiary złożone na tacę w Boże Ciało będą przeznaczone na prace rozpoczęte w 
naszym kościele. 

 
6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”.  

 

 

 

 

 

   


