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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

22 maja 2022 rok 

1. Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy kolejne dni 

będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli, a także o to, aby 

nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do życia. 

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

 

3. W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Będziemy modlić 

się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a dla 

zmarłych łaskę życia wiecznego. 

 

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

Akcję Katolicką. O godz. 1800 Nabożeństwo Majowe a po nim Msza Święta. W piątek, 27 maja rozpoczniemy 

nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

5. W najbliższą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego . 

6. Zapraszamy klasy siódme z całej parafii na kolejne spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania 

27 maja piątek godz. 1800 w kościele w Trześni. Obecność obowiązkowa 

7. Pielgrzymko – wycieczka do Medjugorie  od 2 – 9 lipca 2022 r. z parafii Wydrza. Zapisy i informacje pod 

numerem telefonu +(48) 15 8112858. 

8. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie po Mszy Świętej. W niedzielę i piątek o godz. 1800. Po 

nabożeństwie Msza Święta. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem 

Litanii loretańskiej. 

 

9. Bóg zapłać za ofiary składane do puszek na misje w Zambii gdzie pracuje ks. Andrzej Nowakowski. 

 

10.  Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzinom naszej parafii, które włączyły się w akcję Caritasu Diecezji 

Sandomierskiej „Paczka dla Ukrainy”. Udało się przy waszej pomocy wysłać 17 „paczek przetrwania” dla 

poszkodowanych przez wojnę rodzin w Ukrainie. Bóg zapłać wszystkim za otwarte dla innych serca. 

 

11.  Przypominamy, że 25. dzień każdego miesiąca obchodzimy w naszej parafii, jako dzień świętości życia. 

Zapraszamy, szczególnie osoby, które podjęły się duchowej adopcji dziecka poczętego, w środę 25. maja o 

godz. 1730 na wspólną modlitwę w intencji obrony życia.  

 

12. Dziękujemy mieszkańcom  Trześni z ulicy Senatorska i Wąska za sprzątanie kościoła. O porządki prosimy 

mieszkańców z Trześni z ulicy Sportowej. 

 

13. W ostatnich dniach odeszli do Pana: Paweł Warzycki, Janina Duma, Jan Stanowiec i Jadwiga Surowiec 

. Niech Zmartwychwstały Chrystus przyjmie ich do niebieskiego domu. 

14. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 


