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Uroczystość Najświętszej Trójcy
OGŁOSZENIA
9. Niedziela Zwykła - 30.05.2021 r. Uroczystość Najświętszej Trójcy
1. Wczoraj nasza młodzież, przez posługę Księdza Biskupa Grzegorza, przyjęła Sakrament Bierzmowania. Ksiądz Proboszcz dziękuje ks. Jackowi, Rodzicom oraz
Młodzieży za przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu.
2. Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Kościół ze szczególną czcią wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…”. Przy tej
okazji warto również przypomnieć, że znak krzyża jest najkrótszym wyznaniem wiary. Zwróćmy uwagę, aby nasze przeżegnanie zawsze było godne i nabożne.
3. W naszej parafii gościmy dzisiaj Pana Przemysława Marcińskiego. Dziękujemy za jego obecność i słowo do nas skierowane oraz za podjęcie się organizacji
pomocy dla chrześcijan w Betlejem. Po Mszy św. możliwość nabycia wyrobów z drzewa oliwnego. Całkowity dochód przekazany będzie do Betlejem.
4. We wtorek Dzień Dziecka oraz rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy na Nabożeństwa Czerwcowe o godz. 17.45. Przy
kościółku św. Stanisława o godz. 19.00. Kościółek św. Stanisława będzie otwarty na stałe, wewnątrz są klęczniki, zapraszamy do modlitwy w ciągu dnia.
5. W tym tygodniu wypada Pierwszy Wtorek, Czwartek, Piątek, Sobota i Pierwsza Niedziele Miesiąca. Porządek Nabożeństw na tablicy ogłoszeń.
6. Ks. Paweł zaprasza „Bielanki”, które chcą sypać kwiatki w czasie procesji, na próbę w środę o godz. 17.00.
7. W Czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tego dnia Msze św. o godz. 7.30, 9.30 - to główna Msza św., bezpośrednio po niej wyruszy
procesja, po zakończeniu procesji Msza św. i o godz. 18.00. Zwracamy uwagę, że Główna Msza św. jest nie o 9.00 ale o 9.30 !!!
8. W Boże Ciało tradycyjnie wyruszymy w procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego miasta. Trasa procesji w tym roku będzie inna, wyjątkowa z
uwagi na remont ul. Bialskiej.
Bardzo prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego w czasie procesji. Prosimy aby na procesję zabrać wszystkie sztandary i feretrony, wcześniej trzeba je
przejrzeć, być może odświeżyć. Zachęcamy Panie do trzymania szarf. Zachęcamy do czynnego udziału w procesji Służbę Liturgiczną, Chór, Scholę, Dzieci
Pierwszokomunijne, Rocznicowe, Bierzmowanych, dziewczynki do sypania kwiatków.
Ołtarze na Boże Ciało - PIERWSZY będzie przy ul. Narutowicza, parking przy Starostwie - ten ołtarz ubiorą Druhowie Strażacy. Idąc ul. Narutowicza, skręcimy w
ul. Ogrodową, a następnie w Międzyrzecką. DRUGI ołtarz będzie przy ul. Międzyrzeckiej, posesja nr. 26, przygotują go Mieszkańcy Meszek. TRZECI na scenie w
rynku, przygotuje go Zespół Szkół Nr. 3, CZWARTY przed Łosickim Domem Kultury - o ubranie tego ołtarza prosimy przedstawicieli Lokalnych Samorządów.
Przy czwartym ołtarzu otrzymamy Uroczyste Błogosławieństwo i zakończymy procesję. Bezpośrednio po procesji - Msza św.
Pragniemy aby jak najwięcej osób zaangażowało się w przygotowanie procesji. Przychodzi do nas Najdostojniejszy Gość - wszyscy przygotujmy Mu piękne
powitanie, zachęcamy aby przystroić nasze domy, okna i balkony, zwłaszcza na zmienionej trasie procesji. Wywieśmy w oknie czy na balkonie flagę albo święty
obraz. Niech nasze domy będą odświętnie przybrane.
9. Przez kolejne osiem dni po Bożym Ciele świętujemy Oktawę Bożego Ciała. Każdego dnia będzie procesja wokół kościoła o godz. 17.40, na początku
odśpiewamy Nabożeństwo Majowe lub Czerwcowe.
10. W piątek po wieczorowej Mszy św. spotkanie formacyjne Arcybractwa Straży Honorowej.
11. W sobotę Męski Różaniec. Msza św. o godz. 6.30, godz. 7.15 medytacja nad tajemnicą różańcową. Ok godz. 7.15 Męski Różaniec pójdzie ulicami miasta.
12. W przyszłą niedzielę, po sumie spotkanie z wszystkich Członków Kół Żywego Różańca.
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13. Za tydzień po każdej Mszy św. zbierane będą ofiary do puszek na budujące się kościoły w Diecezji Siedleckiej.
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14. 13 czerwca w niedzielę planowane jest spotkanie pielgrzymkowe Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej o 16.30.
15. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej nikt nie odszedł do wieczności. Pomódlmy się za zmarłych polecanych w wypominkach. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.....
16. Naszym Parafianom i Gościom, życzymy aby Uroczystość Bożego Ciała była okazją do prawdziwie radosnego świętowania. Niech Bóg w Trójcy Świętej
Jedyny nam błogosławi.
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