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Dzisiejsza  Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy czas przyjmowania Komunii Św. wielkanocnej.  „Bóg
zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Serdecznie dziękujemy za pięknie przygotowaną i przeżytą
uroczystość  Prymicji  ks.  Krzysztofa.  Dzisiaj  po  Mszach  św.  udziela  błogosławieństwa  prymicyjnego
i przekazuje pamiątkowe obrazki.

Dzisiaj o godz. 16.15 – nabożeństwo majowe.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” czytamy o szybko zbliżających
się o Światowych Dniach Młodzieży. Do „Małego Gościa” dołączona została dekoracja okienna na Bo-
że Ciało. Także w sklepiku są do nabycia okienne emblematy.

We wtorek o godz. 16.00 – spotkanie z s. Eleonorą z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Winowie.

Główne uroczystości Bożego Ciała rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 9.00, po której wyruszymy do
czterech ołtarzy na ul. Piaskowej, Krasickiego, Findera i Nowotki. Na tych ulicach prosimy o przygoto-
wanie ołtarzy. Bardzo prosimy o przystrojenie okien, a mieszkańców ulic sąsiednich o pomoc w przygo-
towaniach. Drugą intencją na Mszy Św. o godz. 9.00 będzie modlitwa za żyjące i zmarłe mamy z oka-
zji Dnia Matki.

Codziennie o godz. 18.00 zapraszamy na  nabożeństwa majowe, połączone w czasie oktawy Bożego
Ciała (od piątku) z procesją wokół kościoła. Prosimy poczty sztandarowe, panów do baldachimu oraz
dzieci sypiące kwiatki o uświetnienie uroczystości swoją obecnością. Prosimy o przynoszenie kwiatów
od wtorku do zakrystii.

W Boże Ciało o godz. 16.30 Szkółka Sobotnia organizuje dla wszystkich chętnych – również dla mło-
dzieży i  osób dorosłych – wyjazd do Opola  na  Koncert Uwielbienia.  Zapisy wraz z wpłatą  2 zł.,
peselem i zgodą rodziców u organizatorów  Szkółki. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą jechać wraz
z rodzicami.

W związku z rozwijającą się w naszej parafii świetlicą, zapraszamy chętną młodzież i dorosłych do wo-
lontariackiej pomocy dzieciom w nauce. Informacje w zakrystii.

Na najbliższy piątek ks. Bp udziela nam  dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania
pokarmów mięsnych.

W przyszłą sobotę na godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na Szkółkę Sobotnią z udziałem Gościa
Specjalnego.

W sobotę od godz. 8.30 ks.  Prymicjant  odwiedzi chorych i  starszych parafian z rejonu ks.  Pro-
boszcza. W sobotę 5.06 odwiedzi chorych z rejonu ks. Wojciecha.

W sobotę o godz. 16.30 – nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych.

W imieniu organizatorów zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego placu zabaw w Kuźni oraz Fe-
styn Rodzinny najbliższą środę przy naszej szkole. Rozpoczęcie o godz. 16.00 przy ul. Krasickiego
obok nowego placu zabaw, a następnie przejście barwnym korowodem na plac szkolny, gdzie będą cze-
kać na uczestników liczne atrakcje.

Dzisiaj o godz. 16.00 nasz  Dom Kultury zaprasza na przedstawienie teatralne: „FANTAZJANA –
Niekończąca się historia” w wykonaniu teatru Prymart. Wstęp: dzieci 5 zł, dorośli 10 zł.

Błogosławionego Tygodnia!


