
                                                                                                         OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE         
                          29 października 2017 r., XXX Niedziela Zwykła 
 
1. Dzisiaj obchodzimy Rocznicę Poświecenia Własnego Kościoła. 
2. Spowiedź Święta przed Uroczystością Wszystkich Świętych w poniedziałek i wtorek od godz. 16:00 do Mszy 

Świętej. 
3. Od 1 do 8 listopada i w każdą niedzielę listopada zostanie odprawione o godz. 17:00 Nabożeństwo Różańcowe, 

w którym będziemy polecać zmarłych z kartek wspominkowych. Bezpośrednio po nabożeństwie Msza Święta. 
Natomiast od 9 listopada, w ciągu tygodnia, Msza Święta połączona z modlitwą wypominkową o godz. 17:00. 

4. Wierni którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać 
Odpust Zupełny ofiarowany za zmarłych. Aby uzyskać odpust należy: 

- odbyć spowiedź sakramentalną lub być w stanie łaski uświęcającej, 
- przyjąć Komunię Świętą, 
- pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 
5. Środa: Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz.: 7:00, 8:30, 10:15, 12:00 i 17:00. O godz. 12:00 

Msza Święta i nieszpory za zmarłych parafian. Po liturgii procesja na cmentarze z 5 stacjami. 
6. W Uroczystość Wszystkich Świętych przybędzie do naszej parafii alumn naszego Seminarium, który 

przeprowadzi na cmentarzu parafialnym kwestę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w 
Sandomierzu. Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary. 

7. Czwartek: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Msze św. w Trześni o godz.: 7:00, 9:00 i 17:00. Po mszy o godz. 9:00 procesja na cmentarze. 
Pierwszy czwartek: o godz.16:00 w Trześni: Godzina Święta połączona z medytacją biblijną. Medytację prowadzi 

Akcja Katolicka. Natomiast w Orliskach i Furmanach Msze Święte o godz. 17.00. 
8. Pierwszy piątek miesiąca: w Trześni i w Furmanach wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00, 

następnie Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja do Mszy Świętej o godz. 17:00. W tym czasie możliwość 
skorzystania z Sakramentu Pokuty. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego prowadzi w Trześni Róża Żywego 
Różańca Matki Bożej Częstochowskiej (Maria Kochowska). 

9. Pierwsza sobota miesiąca: w Furmanach o godz. 16:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec, 
następnie Msza Święta. Od 16.30 możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. 

10.  V "Trześniowskie Zaduszki" w dniu 4 listopada, w sobotę o godz. 16.00. W tym roku "Trześniowskie 
Zaduszki" będą modlitewnym wspomnieniem zmarłych strażaków z Furman, Orlisk, Sokolnik i Trześni. 

11. Kartki z imionami bliskich zmarłych wypełniamy czytelnie i wkładamy do kasety umieszczonej przed ołtarzem. 
Bóg zapłać za ofiary składane z racji Wypominek. 

12. Spotkania Formacyjne: 
- młodzież do Bierzmowania –  

- Na Mszę świętą i spotkanie zapraszamy w czwartek grupę pierwszą z klasy 2 gimnazjum w Sokolnikach. 
 - w zapraszamy grupę druga z gimnazjum w Sokolnikach oraz uczniów klas drugich z innych gimnazjum w 
piątek  
-  Próby scholi parafialnej w soboty o 16:00 zapraszamy także nowych chętnych.  

- w niedzielę, 5 listopada, o godz. 12.00 Msza Święta, a po niej spotkanie rodziców i dzieci ze szkół w Trześni i 
Sokolnikach, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. 

13. Dziękujemy dyżurnym z ubiegłego tygodnia za porządkowanie kościoła i jego otoczenia oraz za kwiaty i złożoną 
ofiarę ….…. . O przyjęcie dyżuru prosimy parafian z Trześni ul. Dębowa od 31 do końca. 

14. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gorzycach zaprasza osoby mające od 18 do 24 lat, które obecnie nie 
pracują i nie uczestniczą w kształceniu, do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia” Projekt przewiduje: 
szkolenia zawodowe, staże zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy, szkolenia językowe, komputerowe, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty z zakresu kreowania 
wizerunku połączone z usługą stylisty. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja do ww. projektu trwa do 
31.10.2017 r. 
 


