Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
27 maja 2018 r

1. Dzisiejsza Niedziela poświęcona jest Trójcy Przenajświętszej, skończył się
czas
spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
2. We wtorek przypada wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej - dziewicy.
3. W środę po wieczornej Mszy św. będzie spotkanie dziewczynek chętnych do sypania
kwiatków w czasie procesji Bożego Ciała.
5. W czwartek 31 maja przypada Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej,
czyli Boże Ciało. W tym dniu wszyscy katolicy mają obowiązek uczestniczyć
we Mszy św., powinni przyjąć Komunię św. i wziąć czynny udział w procesji
Eucharystycznej. Procesja do czterech ołtarzy wyruszy po Mszy św. o godz. 12,00, trasa przejścia
procesji, oraz ołtarze jak w ubiegłym roku. Ołtarze przygotowują - O. S. P. - Złotokłos, mieszkańcy Wólki Prackiej, mieszkańcy Szczak i przy koście
– Koło Gospodyń – Złotokłos. Nabożeństwo majowe w czwartek o godz.17,30.
6. Przez oktawę Bożego Ciała zapraszamy na Nieszpory o Najś. Sakramencie.
7. Zachęcamy do wspólnego zorganizowania się i wzajemnej pomocy przy ubieraniu ołtarzy,
prosimy o udekorowanie posesji i domów, oraz zamknięcie psów, żeby w czasie przejścia
procesji nie ujadały za ogrodzeniem.
8. Do udziału w procesji zapraszamy wszystkich parafian i miłych gości, przede
wszystkim zapraszamy dzieci w strojach komunijnych, niech to będzie wyraz
naszej wiary w Najświętszy Sakrament.
9. W piątek przypada wspomnienie św. Justyna - męczennika.
10. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, spowiedź pierwszo piątkowa od godz. 17,30, nie będzie Mszy św. o godz. 16,00. W tym dniu rozpoczynamy
Nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa, na które serdecznie wszystkich zapraszamy,
porządek podobny jak nabożeństw majowych, w dni powszednie po wieczornej Mszy św. w
Niedzielę o godz. 17,30.

11. Przyszła Niedziela jest pierwszą Niedzielą miesiąca, zapraszamy na godz. 8,30 na wspólne
śpiewanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu N. M .Panny, po sumie będzie wystawienie
Najśw. Sakramentu i procesja na którą zapraszamy całą asystę kościelną.
12. Został położony chodnik na cmentarzu - ofiarodawcom składamy Bóg zapłać
część z kartki )
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - Gość Niedzielny.
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