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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 

  
1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego 
Boga w Trzech Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu i 
pozostaje dla nas wielką tajemnicą. Najprostszym jej wyznaniem jest modlitwa 
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu .., a także znak krzyża. Dziś kończy się 
okres wielkanocnej Komunii Świętej. 
  

2. W najbliższy czwartek 16. czerwca, w liturgii będziemy celebrowali Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy 

dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i 
pokój na świecie.  Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik 
i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze serca. Zapraszamy 
dzieci do sypania kwiatów, dzieci rocznicowe i dzieci I-szo Komunijne, młodzież 
przygot. się do bierzmowania, osoby do niesienia feletronów, chorągwi i baldachimu, 
druhów strażaków do kierowania ruchem. Na Wolicy procesja po Mszy św. o godz. 
8.30, a w Kościelnikach po Mszy św. o godz. 10.30. Trasa procesji z Kościelnik do 
Górki: I-ołtarz u p. Budzeń – Kościelniki; II –ołtarz koło szkoły – Cło; III – ołtarz koło p. 
Niedopad/dolna Kuśnierska/ – Górka; IV – ołtarz przy kościele - Węgrzynowice.  Po 
zakończonej procesji Msza św. będzie odprawiona w Górce! 
  
3. Procesje Eucharystyczne w oktawie Bożego Ciała wokół naszych kościołów będą 
odbywały tak, jak odprawiamy Msze św. w tygodniu. 
  
4. W przyszłą III-ą niedz. Rada Parafialna będzie przyjmowała ofiary na prace w 
naszych kościołach. 
  
5. Bóg zapłać za sprzątanie naszych kościołów. 
  
W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 13 czerwca – Święty Antoni z Padwy (1195-1231), kapłan 
franciszkański i doktor Kościoła, wybitny kaznodzieja, patron osób i rzeczy 
zaginionych; 

- środa, 14 czerwca – Błogosławiony Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik 
zamordowany w obozie w Dachau; 

- piątek, 17 czerwca – Święty Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który 
porzucił karierę artysty i poświęcił życie ubogim i odrzuconym. 

 


