
12 czerwca   2022 -   Niedziela Trójcy Przenajświętszej                                                                                                                       

Kalendarz liturgiczny:                                                                                       

Poniedziałek  – wsp. św. Antoniego z Padwy                                                               

Wtorek  – wsp. bł. Michała Kozala                                                                                  

Czwartek  - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało )                

Piątek – wsp. św. Alberta Chmielowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1)Dzisiaj  Niedziela Trójcy Przenajświętszej, kończy się czas spowiedzi i 

komunii wielkanocnej.                                                                                           

2) Jutro kolejne nabożeństwo fatimskie : Msza św. o 18.00, różaniec i 

procesja.                                                                                                                                                                                                                      

3) We wtorek modlitwy przez wstawiennictwo św. o.Pio , w środę modlitwy za   

wstawiennictwem  św. Józefa, w czwartek za wstaw.św. Jana Pawła II.                                                                                                                                                         

4) 16 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Boże Ciało) . Msze św. wg. porządku niedzielnego czyli 

7.00,9.00,11.00,16.00. Po Mszy o 11.00 procesja do czterech ołtarzy, 

zachęcam dzieci I komunijne i rocznicowe do udziału w procesji, dzieci do 

sypania kwiatów i do dzwonienia. Oczywiście proszę o niesienie feretronów 

w sam dzień Bożego Ciała jak i przez oktawę. Strażaków z OSP Skawica 

Centrum i Skawica Sucha Góra o zabezpieczenie trasy procesji.   Bardzo 

proszę o przygotowanie ołtarzy następujące rejony naszej parafii:                                                                                                                

I OŁTARZ – przy pierwszej kaplicy mszalnej w Skawicy – u BARANA;                                                                                                   

II OŁTARZ -  przy remizie OSP – u ZEMLIKA;                                                                  

III OŁTARZ -  przy pomniku św. Jana Pawła II  - u SKUTY;                             

IV OŁTARZ – przy Kościele - SOŁTYSTWO po stronie Kościoła  i 

Zawodzie.  Materiały na ołtarze są do odebrania w zakrystii!!!!!                   

5) W przyszłą niedziele po Mszy o 11.00 procesja z Oktawy Bożego Ciała.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6) W naszej parafii trwa  peregrynacja kopii  Ikony św. Rodziny;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7) Dziękujemy za troskę o naszą świątynie a w tym tygodniu prosimy 

następujące osoby………  

 Ogłoszenia dodatkowe :                                                                                                                                        
1) Zapraszam chętnych do służby liturgicznej przy ołtarzu oraz naszej 

scholii parafialnej . 
2) W sobotę tj. 18 czerwca na godz. 16.15, OSP Skawica - Sucha Góra i 

Rada sołecka Skawica -Sucha Góra zaprasza na Msze św. przy remizie z 
poświeceniem samochodu strażackiego oraz piknik.  

Z  błogosławieństwem  na kolejny tydzień         ks. Edward Łatka , proboszcz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


