
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
28 listopada 2021 rok 

I  Niedziela Adwentu 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście 

Chrystusa. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości 

Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.. 

 

2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu 

duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim 

już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem 

biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”  

 

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte Roraty; 

szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży. W naszym kościele będą one celebrowane 

codziennie o godz. 615. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia 

Pana. 

 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Nowenny adoruje Róża Św. Kingi z 

Sokolnik pani Zofii Wryk. 

 

5. Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1600 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina Biblijna prowadzona 

przez Akcję Katolicką. W czwartek  modlimy się  o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i 

zakonne. 

 

6. Pierwszy  Piątek  miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia 

Bożego. W czasie adoracji z racji pierwszego piątku miesiąca możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. 

W piątek, 3 grudnia, w liturgii wspominamy Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. 

Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich 

misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii docierało do wszystkich ludzi 

 

7.Pierwsza sobota miesiąca wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki 

Najświętszej po Mszy. W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, patronki 

górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. 

 

8. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – rozprowadzenie świec wigilijnych Caritas. Świece można nabyć i 

ofiarę złożyć w zakrystii u Pana Kościelnego. 

 

9. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy 

materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

 

10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Saskie Góry numery od 1 do 15 za sprzątanie i kwiaty do 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Saskie Góry numery od 16 do końca ulicy.    

 

11. Z naszej wspólnoty w ostatnim tygodniu odeszli do domu Ojca Józef Duma i Czesława Biernat . Dobry 

Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 

 

12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

  


