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1. W poniedziałek po nabożeństwie różańcowym spotkanie uczniów klas VII 
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania. 
 

2. Dzisiaj przeżywamy Dzień papieski (niedziela przed 16 października) – zbiórka do puszek 
na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 

3. Nabożeństwa różańcowe - zachęta do uczestnictwa. 
Modlitwę różańcową prowadzą klasy: 
 

Poniedziałek klasa III Gimnazjum Sokolniki 
Wtorek          klasa III Trześń 
Środa            klasa IV Trześń 
Czwartek      klasa V Trześń 
Piątek           klasa VI Trześń 
Sobota          klasa VII Trześń. 

 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy adoruje Róża Św. Rodziny – 

Trześń. 

 

5. Czwartek 18 października – Święto patronalne Służby Zdrowia. Modlimy się za 
wszystkich pracowników Służby Zdrowia przez wstawiennictwo św. Łukasza Ewangelisty 
patrona Służby Zdrowia. 
 

6. W sobotę o godz. 10:00 spotkanie ministrantów. Ba to spotkanie zapraszamy również 
chłopców z klas IV ze szkoły w Sokolnikach i Trześni. 
 

7. W przyszłą niedzielę rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego – taca na misje (przedostatnia 
niedziela października). 
 

8. W przyszłą niedzielę na mszy świętej o godz. 12:00 będziemy gościć ks. bp Edwarda 
Frankowskiego.  Po mszy św. spotkanie dotyczące powstania w naszej parafii wspólnoty 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wpatrujmy się w serce Jezusa – dobroci 
i miłości pełne. Nasze serca kształtujmy na wzór serca Jezusowego – bez tej Miłości 
ukrzyżowanej nic nie osiągniemy dobrego - mówi ks. biskup Edward Frankowski. 
 

9. Komisariat Policji w Gorzycach w związku z kradzieżami krzyży z grobowców prosi aby 
osoby które nie zgłosiły kradzieży uczyniły to jak najszybciej.  
 

10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł świętej pamięci Jan 
Czerepak. W jego intencji – Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 
 

11. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Wesołej za sprzątanie i porządki w kościele, 
wokół kościoła, za kwiaty i złożoną ofiarę  ……... O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców Trześni z ulicy Kwiatowej. 
 

12. Na cały tydzień życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie    

obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże. 


