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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

30 kwietnia 2022 rok 

1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, 

rozpoczynająca Tydzień Biblijny.  Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i 

rozważania słowa Pana.  

Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać 

cześć Matce Zbawiciela. Nabożeństwo majowe w dni powszednie po Mszy Świętej, a  

w niedzielę o godz. 1800. Po nabożeństwie Msza Święta. Serdecznie zapraszamy, aby 

śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w 

naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach 

majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz 

domach rodzinnych.  

2. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie 

pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie 

zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej. 

3. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane o 

godz. 700, 830, 1015 i 1800.  O godz. 1015 Msza Święta w intencji Ojczyzny i Straży 

Pożarnej. Po niej pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny kwiaty i wieńce złożą delegacje. 

Do wysłuchania krótkiego programu artystycznego zapraszają uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej im. St. Jachowicza w Furmanach. Zapraszamy na wspólną 

modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla 

całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku.  

 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z Nabożeństwem 

Majowym.  

 

5.  Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina 

Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką. W tym dniu modlimy się o uświęcenie 

kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie. O godz. 1800 Nabożeństwo Majowie po 

nim Msza Święta. 

 

6. Piątek o godz. 1500 wystawienie Najśw. Sakramentu i spowiedź z racji pierwszego 

piątku miesiąca. O godz. 1730 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję 

Katolicką. 

O godz. 1800 Nabożeństwo Majowe a po nim Msza Święta. 

 

7.  Pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy Świętej rano nabożeństwo ku czci Matki 

Najświętszej,  a po Mszy Świętej wieczorem Nabożeństwo Majowe . Zapraszamy jak 
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co miesiąc w pierwszą sobotę miesiąca na różaniec w intencji Ojczyzny i pokoju na 

świecie przed Mszą św. wieczorową o godz. 1730. 

 

8.  Zapraszamy na Biały Tydzień codziennie o godz. 1800 majówka a później Msza 

Święta. 

 

9. W przyszłą  niedzielę o godz. 1200 rocznica I Komunii Świętej dla dzieci z klas 

czwartych ze szkół w Trześni i Sokolnikach.  Zapraszamy na spotkania 

przygotowujące do rocznicy I Komunii Św. dzieci z czwartych klas z Trześni i 

Sokolnik: 2 maja poniedziałek godz. 1600 i 4 maja środa godz. 1600. Natomiast 

spowiedź przed rocznicą I Komunią odbędzie się 6 maja w I piątek miesiąca od godz. 

1500 do 1800. 

10. Wyjazd na nocne czuwanie na Jasną Górą 8 maja niedziela o godz. 1530 z Gorzyc. 

Koszt: 70 zł. Kontakt z ks. Łukaszem Sadłocha tel: 691 277 689. 

11.  Moderator  Ruchu Światło-Życie:  "Zachęcamy młodzież i dzieci do wyjazdu na 

Oazę w wakacje. Informacje o terminach Oaz, kosztach oraz sposobach zgłaszania się 

można znaleźć (na plakacie w gablocie) na stronie diecezjalnej i w mediach 

oazowych." 

 12. W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana 

popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako 

Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten sposób rozpoczniemy 

Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. 

 

13. Dziękujemy Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za bardzo dobre i solidnie 

sprzątanie wokół kościoła i do cmentarza. Za przygotowanie kościoła do Uroczystości 

I Komunii Świętej. Dziękujemy Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za zakupienie 

do kościoła trzech ornatów, jednej pateny, etui na pateny i czterech palek na kielich. O 

przygotowanie kościoła na rocznicę Uroczystość I Komunii św. prosimy rodziców klas 

czwartych z  naszych szkół. 

 

14. Miłosiernemu Panu polecajmy  zmarłych, którzy w ostatnim tygodniu odeszli do 

wieczności: Stanisława Szewca i Stanisławę Motas. Wieczny odpoczynek racz im dać, 

Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Amen. 

15. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego 

doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli. 

 


