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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

24 kwietnia 2022 rok 
1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze 

zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi 

ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 1500 w naszej świątyni wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. 

Dzisiaj o godz. 2000 Msza Święta związana z Kongresem Eucharystycznym i całodobowa adoracja wyznaczona 

miejscowościami parafii. Oczywiście jest możliwość  doboru czasu adoracji w innych godzinach  niż  w 

wyznaczonym czasie adoracji dla poszczególnych miejscowości.  

2. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie 

tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia 

wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy 

Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji. 

3. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy 

o urodzaje. Modlimy się  za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz aby 

nikomu nie brakowało codziennego chleba.  

 

4. We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci 

Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia.  

 

5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas której adoruje Róża Matki Bożej Fatimskiej z 

Sokolnik pani  Eugenii  Kułaga.  

 

6. Piątek o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję 

Katolicką. 

 

7. Zapraszamy na spotkania przygotowujące do I Komunii Św. dzieci z trzecich klas: 27 kwietnia środa godz. 

1600 i 28 kwietnia czwartek godz. 1600. Natomiast spowiedź przed I Komunią odbędzie się 30 kwietnia sobota 

godz. 900. Pierwsza Komunia odbędzie się 1 maja na Mszy Świętej o godz. 1015. Nie będzie w tym dniu Mszy 

Świętej o godz. 1200. 

 

8. W sobotę 30 kwietnia będziemy przeżywać XX Dzień Otwartej Furty w Seminarium Duchownym i  Wykłady 

Otwarte z Filozofii. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń. 

  

9. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna. 

 

10. Dziękujemy mieszkańcom Trześni ul. Młynarska nr od 1 do 15 (była 1 osoba ) za sprzątanie kościoła. O 

przygotowanie kościoła na Uroczystość I Komunii św. prosimy rodziców klas trzecich z naszych szkół. 

 

11. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Dawid Kucharski, Wacław Gortych.  Dobry Jezu, a 

nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie. 

12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, doświadczenia bliskości 

Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu. 

 


