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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
6 marca 2022 rok 

1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw o ducha 

pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do Boga, 

pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób szczególny zaprasza nas do 

praktykowania modlitwy, postu i jałmużny. 

 

2. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej. 

  

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której adoruje Matki Bożej 

Dzikowskiej z Trześni  Krystyny Warzyckiej. 

 

4. W  Piątek  o godz. 1700  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1730 Droga Krzyżowa i Msza Święta. 

 

5. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 

1730. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą w przeżywaniu codziennych 

trudności. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedzielę o godz. 1700. 

 

6. Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu 

i Solidarności z Misjonarzami. Zapraszamy do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej 

w intencji wszystkich pracujących na misjach. 

 

7. Zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z Rodzicami w piątek 11 

marca o godz. 17.30 na Drogę Krzyżową i Mszę Świętą podczas której dzieci otrzymają 

modlitewnik w kościele parafialnym w Trześni. 

 

8. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Kościelnej numery  od 46 do końca ulicy za 

sprzątanie i kwiaty do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Błonie 

numery od 1 do 15. 

 

9 W zakrystii można nabyć „Baranki wielkanocne” . Ofiara 8 zł. jako Wielkanocne dzieło 

pomocy dzieciom. 

 

10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł Franciszek Kasak . Wieczny 

odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w 

pokoju wiecznym. Amen. 

 

11. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz różne 

jubileusze, a także wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów oraz wsłuchiwania się 

w słowo Boga, które daje prawdziwe życie. 


