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  Furmany Orliska Trześń 
1.Dzisiaj po Mszy Świętej w kościele parafialnym o godz. 17:00 odśpiewamy 

przebłagalne suplikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku 
kalendarzowym 2017 oraz dziękczynne „Ciebie, Boga, wysławiamy” za otrzymane w 
tym czasie łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo w nowym roku. 
Zachęcamy do licznego udziału w tym zgromadzeniu liturgicznym. Na Mszę świętą i 
nabożeństwo prosimy Straż Pożarną z naszej parafii ze swoimi sztandarami. 

  
2. Poniedziałek  1 stycznia Nowy Rok Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi . 

Msze św. tak jak w niedzielę. 
 
3. Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu rozpoczyna się od wtorku do piątku od godz. 

15:00- 20:00 z przerwą na Mszę świętą. 
    - od Bęca na ul. Młynarskiej 
    - ul. Błonie 
    - od Dębowej. 
   
4. W środę :Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Adoruje Róża Św. Teresy 

– Sokolniki – Teresy Rękas.  
 
5. W pierwszy czwartek o godz. 16:00 Godzina Święta połączona z medytacją biblijną. 

Medytację prowadzi Akcja Katolicka. 
 
6. Pierwszy piątek miesiąca o godz. 15:00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Koronka do 

Miłosierdzia Bożego oraz adoracja do Mszy św. o godz. 17:00. 
W tym czasie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty od godz. 16:30. 
Spowiedź tylko pół godziny,  ponieważ niedawno była spowiedź rekolekcyjna. 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego prowadzi Róża Żywego Różańca Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy – Trześń – Zofia Kulig. 
 

7. Sobota 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego – w tym dniu obchodzimy 
pamiątkę objawienia się narodom pogańskim  w osobach Mędrców ze Wschodu. Na 
Mszach Św. błogosławimy kadzidło i kredę. Do swoich domów będzie można zabrać 
specjalny zestaw przygotowany przez scholę. Taca z Trzech Króli przeznaczona na 
misje. 

 
8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik  z ulicy Sandomierskiej  numery od 31 do 45 za 

porządkowanie kościoła i jego otoczenia  złożoną ofiarę.  O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców Sokolnik  z ulicy Sandomierskiej  numery od 46 do 60. 

                                                Furmany Orliska Trześń 
9. W Święto Trzech Króli w naszym kościele po Mszy św. o godz.: 10:15 odbędą się 

jasełka przedstawione przez zespół  „ARKA”  z Domu Kultury im. Świętej 

Jadwigi Królowej w Racławicach.  
 


