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Jeden Bóg, ale w trzech Osobach - to jedna z trudniejszych prawd wiary, którą wyznają
chrześcijanie. Wobec ograniczonej możliwości poznania tej tajemnicy, z pomocą
przychodzi Duch Święty, którego obecność “doprowadzi do całej prawdy”. Otwierając
się na Jego działanie prośmy, aby On przemieniał nasze relacje: w rodzinie, wśród
znajomych i środowisku pracy. Trójjedyny Bóg, który jest miłością, niech rozpali
nasze serca i pomoże służyć bliźnim.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii
na renowację nagrobków księży spoczywających na naszym cmentarzu.
W Poniedziałek Różaniec Fatimski:
I - cz. przed Mszą św. wieczorną,
II - cz po Mszy św. wieczornej.
Spowiedź św. dla klas V, VII i VIII we Wtorek 14.06 o godz. 17.15
Kto jeszcze nie odebrał dekoracji i ołtarzy na Boże Ciało, może to zrobić w środę
o godz. 16.00 przy salce katechetycznej.
Uroczystość Boże Ciała 16 czerwca, Msza św o godz. 8.00, główny ołtarz na boisku (przy starej szkole),
o którego przygotowanie prosimy: Radę Sołecką oraz LKS Łąka.

I - ołtarz u rodziny Kuś,
II - ołtarz u rodziny Kiermasz,
III - ołtarz u rodziny Wawrzyczek,
IV - ołtarz u rodziny Waleczek.
Następne Msze św. o godz. 11.00 oraz 17.00.
Kolekta na potrzeby naszej parafii.

W Oktawie Bożego Ciała, nabożeństwa eucharystyczne z procesją teoforyczną:
piątek, sobota o godz. 17.30 w niedzielę o godz. 16.30 od poniedziałku do czwartku po wieczornej
Mszy św. W piątek 24 czerwca Uroczystość NSPJ nabożeństwo o godz. 17.30.
W Boże Ciało i przez całą Oktawę zapraszamy dzieci do sypania kwiatków w czasie procesji.
Nauka przed chrztem dla rodziców oraz rodziców chrzestnych, którzy chcą ochrzcić
swoje dzieci w czerwcu lub lipcu w Piątek o godz. 18.45 w salce katechetycznej.
Nabożeństwo do św. Józefa w przyszłą niedzielę o godz. 16.30.
"Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się w naszej
parafii w poniedziałek 20 czerwca. Początek Mszą Świętą o godzinie 18:00.”

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii,
przed kościołem zbiórka na pomoc Ukrainie, którą zbierze O. Alojzy Malcherczyk

