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1. Nabożeństwa różańcowe - zachęta do uczestnictwa. 

Modlitwę różańcową prowadzą klasy: 
Poniedziałek klasa VIII Sokolniki 
Wtorek          klasa VIII Trześń 
Środa            klasa VII i VI Trześń 
 

2. Spowiedź Święta przed Uroczystością Wszystkich Świętych w poniedziałek, wtorek i środę przed każdą Mszą 
świętą i w czasie nabożeństwa różańcowego. 
 

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.  
 

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 
- nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych 
- przyjąć Komunię Świętą 
- pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 
 

5. W czwartek - 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. 
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. 
 

6. Piątek: 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. 
 

7. Pierwszy piątek miesiąca – o godz. 15:00  wystawienie Najświętszego Sakramentu, następnie Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i Adoracja prowadzona przez Różę  Św. Katarzyny – Sokolniki – Bronisławy Kality. 
Następnie od godziny 16.15 adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzą osoby ze Wspólnoty dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy 
wynagradzającej  za obojętność i za grzechy, które ranią Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane 
Serce Maryi. Będziemy tez polecać rozwój dzieła Intronizacji NSPJ w naszej parafii. Po Mszy Świętej będzie 
możliwość przystąpienia do Wspólnoty. O godz. 17:00 msza św. a po niej Różaniec z wypominkami . W 
czasie adoracji  możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.  
 

8. W sobotę 3 listopada o godz. 16:00   „VI Trześniowskie Zaduszki". 
9. Zapowiedzi przedślubne: 

Kamil Kania kawaler z Dębicy i Katarzyna Surma z Trześni zapowiedź II. 
 

10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli świętej pamięci Józef Cąpała i Józef Duma. W ich 
intencji – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 
 

11. Na bocznych ołtarzach można zaopatrzyć się w kartki wspominkowe za zmarłych. Kartki z imionami bliskich 
zmarłych wypełniamy czytelnie i wkładamy do kasety umieszczonej przed ołtarzem. Bóg zapłać za ofiary 
składane z racji Wypominek. 
 

12. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Strażackiej za sprzątanie i porządki w kościele, wokół kościoła, za 
kwiaty i złożoną ofiarę  ……... O przyjęcie dyżuru prosimy mieszkańców Trześni z ulicy Floriańskiej nr  1 - 15. 

13. Na cały tydzień życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa, szczególnie    obchodzącym w tym tygodniu 
swoje imieniny i jubileusze. Szczęść Boże. 


