
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 12 CZERWIEC 2022 r. 
 

1. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy: 

* poniedziałek – św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora kościoła 

* wtorek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 

* czwartek – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

* sobota – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa oraz opieki Waszych Świętych Patronów.  

 

2.  Dziś dobiega końca okres komunii św. wielkanocnej. Również dziś po Mszach św. przy 

wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i 

Tarnowie. 

 

3. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych do uczestnictwa w nabożeństwach do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwa te w Sanktuarium codziennie od 

poniedziałku do soboty o godz. 1700 , a w niedzielę o godz. 1530.W kaplicach dojazdowych w 

Chrząstowie i Ławnicy nabożeństwo do Serca Jezusowego w te dni kiedy jest sprawowana 

Msza Święta. 

 Pragniemy przypomnieć, że w Sanktuarium w dni powszednie o godz. 1630 jest 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji Pana Jezusa w ciszy, a także 

okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty.  

 

4. W najbliższy czwartek będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Jezusa – Boże Ciało. Ofiary składane na tace przeznaczone są na hospicja i wyznaczone cele 

charytatywne. 

 Msze święte w Sanktuarium o godz. 700, 900, 1030, 1600. W Chrząstowie Msza św. o 

godz. 800, a w Ławnicy o godz. 900.  

 W Chorzelowie po Mszy św. o godz. 1030 uroczysta procesja Bożego Ciała, która w 

tym roku wyruszy z Sanktuarium w kierunku Starej Wsi do drogi głównej. Następnie 

pójdziemy drogą główną w kierunku Sanktuarium.  

 W Chrząstowie i Ławnicy w Boże Ciało procesji eucharystycznych wokół Kaplic  

nie będzie.  

 Trasę procesji zabezpieczy policja. Bardzo prosimy również Ochotniczą Straż Pożarną 

o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu porządku podczas procesji.  

 Każda procesja eucharystyczna jest wyrazem naszej wiary i prośby kierowanej do 

Boga o błogosławieństwo, dlatego prosimy by przygotować cztery ołtarze w wyznaczonych 

miejscach, przybrać domy przy trasie procesji, uporządkować obejścia oraz przygotować do 

procesji baldachim, feretrony, chorągwie. Do niesienia feretronu Matki Bożej Królowej 

Rodzin prosimy mężczyzn z męskich róż różańcowych oraz członków straży pożarnej.  

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w procesji Bożego Ciała, szczególnie: 

Liturgiczną Służbę Ołtarza, Dziewczęcą Służbę Maryjną, dzieci pierwszo komunijne oraz 

dzieci przeżywające rocznicę w swoich strojach, chłopców do dzwonienia, dziewczynki do 

sypania kwiatów oraz poczty sztandarowe naszych Szkół i Jednostek Straży Pożarnych.  

Pragniemy przypomnieć, że do udziału we Mszy św. i powstrzymanie się od ciężkiej 

pracy w Boże Ciało zobowiązuje nas Przykazanie Kościelne. 



Procesje Eucharystyczne w oktawie Bożego Ciała codziennie przed wieczorną 

Mszą św. o godz. 1730, a w niedzielę po Mszy o godz. 1230. 

 

5. W środę o godz. 1900 w Sanktuarium egzamin przed przyjęciem sakramentu bierzmowania 

dla młodzieży klas VII z Chorzelowa i Chrząstowa. Obecność ucznia z rodzicem jest 

obowiązkowa.  

 

6. W przyszłą niedzielę będziemy przezywać Diecezjalne święto Rodziny. W środę 15 

czerwca przypada 10 rocznica objęcia diecezji przez bp Andrzeja Jeża, dlatego pamiętajmy 

w modlitwie w tym dniu o naszym Pasterzu. 

   

7. Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom naszej Parafii dziękujemy za ofiary składane na 

inwestycje prowadzone w naszej parafii. Dziękujemy także tym, wszystkim którzy swoje 

ofiary wpłacają na nasze parafialne konto – Bóg zapłać. Za każdy gest zrozumienia i 

życzliwej pomocy niech Wam Dobry, Miłosierny Bóg wynagrodzi swoim 

błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. 

Za tydzień w niedzielę składka inwestycyjna, dlatego prosimy Was kochani, abyście w 

tych trudnych czasach, które przeżywamy życzliwie wspierali naszą parafialną wspólnotę 

swoimi ofiarami i darami serca. 

 

8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej dla dzieci, młodzieży i starszych. 

Sięgajcie również częściej po lekturę  Pisma Świętego i dobrej religijnej książki. 

 

9. Wójt Gminy Mielec przypomina o upływającym 30 czerwca br. obowiązku złożenie 

deklaracji dotyczącej posiadanego w budynku źródła ciepła. Wszelkie informacje w tej 

sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy pok.11.  

 

10. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności: Panią Zofię Gruszecką – pogrzeb w 

środę o godz. 1500. Rodzinie zmarłej wyrażamy nasze współczucie, a dusze śp. Zofii i 

naszych bliskich zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu w modlitwie. 

 

 


