
                                                                                                                  OOOGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEENNNIIIAAA      DDDUUUSSSZZZPPPAAASSSTTTEEERRRSSSKKKIIIEEE      
                                    III Niedziela Wielkiego Postu Rok B  
                                                       4 marca 2018 r.                   
 1. W poniedziałek 5 marca rocznica śmierci księży proboszczów trześniowskich:  ks. 

Józefa Witkowskiego – budowniczego naszej świątyni i ks. proboszcza Romana 
Chimiaka. Msza św. w ich intencji o godz. 17:00. 

     W przyszłą niedzielę rocznica śmierci ks. proboszcza Konstantego Chuchli. Msza św. o 
godz. 10:15. 

                                          
2.  W Środę  po mszy św. o godz. 17:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy.  Adoruje Róża Żywego Różańca Matki Bożej Ostrobramskiej – Trześń – 

Maria Kochowska .                      

                         
3. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. 

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16:00. Po Gorzkich Żalach Msza święta. Taca z 
Gorzkich Żali przeznaczona na kwiaty i światło do Grobu Pańskiego. W czasie 
nabożeństwa Gorzkich Żali adoruje Róża Żywego Różańca Wiesława Kułagi. Droga 
Krzyżowa w piątki po mszy świętej o godz. 17:00.  

                                             Trześń Furmany Orliska 
4. Czwartek 8 marca dzień modlitw w intencji kobiet. Pamiętajmy w czwartek o wszystkich 

kobietach, zwłaszcza najbardziej utrudzonych: matkach rodzin wielodzietnych, 
samotnych, wdowach, kobietach poniżanych, prześladowanych i wykorzystywanych. 

 
5.  W sobotę 10 marca początek nowenny przed Uroczystością św. Józefa.  
 
6. Wielkanocne Dzieło Caritas. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne ofiara 5 zł. 

przeznaczana na cele charytatywne, zwłaszcza te związane z potrzebami dzieci 
chorych i ubogich. 

                   
7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik  z ulicy Brzozowej, Spacerowej i Wiśniowej.za 

porządkowanie kościoła i jego otoczenia i złożoną ofiarę. O przyjęcie dyżuru prosimy 
mieszkańców Sokolnik  z ulicy Kwiatowej i Leśnej. 

 
8. Wiele osób w naszej parafii nie znajduje naszej strony parafialnej w Internecie. 

Poprawny adres wszystko małymi literami razem parafiatrzesn.pl. 
 
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej parafii dwie zmarłe osoby. Józefę Kopałę, 

która przeżyła 101 lat i Zofię Kalist z 1933 roku. Wtorek będzie msza św. pogrzebowa 

zmarłej Aliny Kędziora. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

    Dziękując za wspólna modlitwę, życzmy wszystkim owocnego przeżywania czasu 
Wielkiego Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi. 

                            Furmany 
1. Msza św. od środy do soboty  o godz. 16:00. W piątek  msza św. o godz. 16:00 i po 

mszy św. Droga Krzyżowa.  

2. W przyszłą niedzielę  po mszy św. o godz. 11:00 wystawienie Najśw. Sakramentu i  

Gorzkie Żale. W czasie nabożeństwa adoruje Róża Genowefy Niziołek.  

                            Orliska 
1. Piątek msza św. o godz. 16:00. Po mszy św. Droga Krzyżowa.  
2. Niedziela  po mszy św. o godz. 9:30 wierni sami śpiewają Gorzkie Żale. 


