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NAJŚWIĘTSZEJ   TRÓJCY 

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada 
modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile 
razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą 
– jednego Boga w trzech Osobach.  
 
2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza od 2008 roku pierwsza 
niedziela czerwca obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy 
naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie 
gesty dobroci i braterskiej solidarności. 
 
3. Codziennie po Mszy Świętej o godz. 1830 nabożeństwo czerwcowe. W niedzielę nabożeństwo o 
godz. 1800, a po nim Msza Święta. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić 
Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. 
 
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem 
czerwcowym. (Kościół  parafialny). 
 
5. W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z 
wdzięcznością za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyruszymy w tym roku w 
tradycyjnej procesji eucharystycznej wokół kościoła. Według zaleceń ks. bp Ordynariusza. 
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję wszystkich parafian oraz grupy 
duszpasterskie i Straż Pożarną. Podczas procesji do sypania kwiatków prosimy małe dziewczynki i 
dzieci w strojach komunijnych. Centralna uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 900. W 
Boże Ciało Msze św. w kościele parafialnym o godz. 700 i 1800.  
 
6. Ołtarze przygotują mieszkańcy Trześni: Ołtarz I – ul. Błonie, Strażacka, Św. Floriana, Górki, 
Cicha, i Szafirowa. Ołtarz II – ul. Kwiatowa, Wesoła, Sportowa, Młynarska, Senatorska, Wąska i 
Dębowa. Ołtarz III – ul. Podwale i Sandomierz. Ołtarz IV – ul. Bazarowa, Gorzycka, Szkolna, 
Lipowa, Ks. Michalca i Kościelna. Dziękujemy panu Sołtysowi za wyznaczenie ulic do 
przygotowania ołtarzy na Boże Ciało. 
 
7. Piątek  o godz. 1730  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. O 
godz. 1800 Nabożeństwo Czerwcowe i procesja wokół kościoła. Po Błogosławieństwie Msza 
Święta. (Kościół parafialny).  
 
8. Sobota po Mszy Świętej nabożeństwo czerwcowe i procesja Oktawy Bożego Ciała.   
 
9. W przyszła II miesiąca taca przeznaczona na cele gospodarcze parafii. 
 
10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ul. Wiśniowej i Kwiatowej za porządki w kościele i wokół 
kościoła. W nowym tygodniu o porządki prosimy mieszkańców z ulicy Furmańskiej numery od 1 do 
15. 
 
11. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów. 


