
                                                                                                                  OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE      
                                    IV Niedziela Wielkiego Postu Rok B  
                                                                                                 
1.  W Środę  po mszy św. o godz. 17:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Adoruje 

Róża Żywego Różańca Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Trześń – Zofia Kulig.                 

                         
2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. W czasie 

nabożeństwa Gorzkich Żali adoruje Róża Żywego Różańca Stanisława Robaka. 
                                              
3. Wielkanocne Dzieło Caritas. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne ofiara 5 zł. przeznaczana 

na cele charytatywne, zwłaszcza te związane z potrzebami dzieci chorych i ubogich. 
                                             
4. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik  z ulicy z ulicy Kwiatowej i Leśnej.za porządkowanie kościoła i 

jego otoczenia i złożoną ofiarę. O przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców Sokolnik  z ulicy Górki i 
Zwierzynieckiej. Prosimy o sprzątanie Kościoła jego otoczenia i uporządkowanie parkingu i otoczenia  
cmentarzy. Oraz wszyscy porządkujemy groby swoich bliskich na Uroczystość odpustową w naszej 
parafii św. Józefa. 

                                           Trześń Furmany Orliska 
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii zmarłych: Alinę Kędziora, Teresę Kochowska, 

Zofię Tworek, Waldemara Kasaka, Władysławę Szulc i Józefa Nowaka. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie. 

    Dziękując za wspólna modlitwę, życzmy wszystkim owocnego przeżywania czasu rekolekcji 
wielkopostnych, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi. 

                                                  Furmany 
1. Piątek godz. 14:30 – nauka rekolekcyjna dla dzieci. 
    Msza św. w piątek o godz. 18:00 i po mszy św. Droga Krzyżowa.  

2. Sobota godz. 9:00 msza św. i nauka dla wszystkich(zapraszamy uczniów kl. VI i VII 

przygotowujących się do Bierzmowania – po mszy św. wpis do dzienniczka). 

3. Niedziela  po mszy św. o godz. 11:00 wystawienie Najśw. Sakramentu i  Gorzkie Żale. W czasie 

nabożeństwa adoruje Róża Franciszka Urbaniaka. 

4. Wielkanocne Dzieło Caritas. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne ofiara 5 zł. przeznaczana 

na cele charytatywne, zwłaszcza te związane z potrzebami dzieci chorych i ubogich. 

                                                 Orliska 

1. Piątek msza św. o godz. 15:00 z nauką dla wszystkich. Po mszy św. Droga Krzyżowa.  
2. Sobota msza św. o godz. 16:00 i nauka dla wszystkich (zapraszamy uczniów kl. VI i VII 

przygotowujących się do Bierzmowania – po mszy św. wpis do dzienniczka). 
3. Niedziela  po mszy św. o godz. 9:30 wierni sami śpiewają Gorzkie Żale. 

4. Wielkanocne Dzieło Caritas. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne ofiara 5 zł. przeznaczana 

na cele charytatywne, zwłaszcza te związane z potrzebami dzieci chorych i ubogich. 

                                            Trześń Furmany Orliska 

1. W kościele parafialnym w Trześni w sobotę o godz. 10:15 msza św. z nauka dla chorych i 

sakrament Namaszczenia Chorych. Prosimy aby zaopiekować się chorymi, którzy są w stanie być na 

tej mszy św. i mogli przyjąć sakrament Namaszczenia Chorych. 

2. Spotkania kandydatów do Bierzmowania: środa kl. III a gimnazjum z Sokolnik po nowennie.   

Czwartek III b gimnazjum i uczniowie z innych szkół po mszy św. wieczorowej. 


