NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na bilet dla Aleksandry Mróz, która udaje się z misją
charytatywną do Peru.
W najbliższy czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Msze św. będziemy
sprawowali o 7.30, 9.00, 10.30 i o 15.30.
Procesja wyruszy o godz. 11.20 z naszego kościoła do parafii WNMP, zatrzymamy się przy czterech
ołtarzach; przy posesji Państwa Delke, przy sklepie Państwa Gros, i kościele WNMP.
Chrześcijańska Tradycja przypomina nam o udekorowaniu okien naszych mieszkań na Boże Ciało.
W ten sposób możemy dać świadectwo naszej wiary.
Wszystkie dzieci, dziewczynki i chłopców, którzy pragną sypać kwiatki Panu Jezusowi i nieść duże serce
oraz duży różaniec w Uroczystość Bożego Ciała i podczas oktawy, zapraszamy na próbę we wtorek
i środę o 18.00 do kościoła.
Wszystkie dzieci, które w tym roku przyjęły Pana Jezusa w I Komunii św. prosimy o udział w procesji
w strojach komunijnych. Dzieci te, idąc w procesji, będą niosły białą lilię, którą otrzymają od
katechetów.
W Oktawie Bożego Ciała Msza św. z procesją w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedzielę o godz.
10.30. Dziękując Panu Jezusowi za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie pragniemy naszą
obecnością na Mszy świętej podczas Oktawy, wyrazić swoją wiarę i miłość.
W Boże Ciało zachęcamy do udziału w ewangelizacyjnej imprezie pt. &#x201E;Katolicy na ulicy, która
odbędzie się w Gdańsku na Długim Targu od godz. 16.30.
Za dwa tygodnie 25 czerwca o godz. 12.00 ks. Zdzisław odprawi Mszę św. dziękczynną w 50 rocznicę
święceń kapłańskich.
W dniach od 26 do 28 czerwca, na terenie naszej parafii, w Gimnazjum im. Jana Heweliusza, już
tradycyjnie, po raz 12. odbędzie się Piknik dla Niepełnosprawnych - czas rekolekcji, dobrego
wypoczynku i rehabilitacji oraz okazja do czynienia dobra drugiemu człowiekowi.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w piątek 16 czerwca o godz. 18.00 do sali na górze wszystkich
wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Dziękujemy pani Joannie za sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 8.30 prosimy o posługę
porządkowania i troski o piękno naszej świątyni mieszkańców Pępowa, ul. Chłopska, Wiejska
i Brzozowa.
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