
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
8 sierpnia  2021 rok 
XIX  Niedziela Zwykła 

 
1.  Sierpień jest miesiącem wielu ważnych wydarzeń, dla wielu z nas jest to także czas 

abstynencji od alkoholu, by dać świadectwo życia w wolności i umiłowania naszej 

Ojczyzny.  

 

2. Dzisiaj   druga niedziela  miesiąca taca na potrzeby gospodarcze parafii. 

Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny adoruje 

Róża Św. Elżbiety z Trześni pani Stefani Pająk. 

 

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

Bożego. O godz. 1800  Msza Święta.  

 

5. Niedziela  15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny. W polskiej tradycji z tą uroczystością jest związany obrzęd błogosławienia ziół, 

kwiatów, warzyw, zbóż, dlatego przynosimy je przed ołtarz. Chcemy w ten sposób 

uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy się o nas. Obrzęd błogosławieństwa 

odbędzie się na zakończenie każdej Mszy Świętej . 

   Msza Święta dożynkowa  -  dziękczynna  za plony  będzie sprawowana  o godz. 1200  
w Trześni na placu za remizą OSP. Jeżeli będzie padał deszcz to Msza Święta będzie w 

kościele parafialnym. 

 

6.  Niedziela 15 sierpnia przypadnie 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 

1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Skutki 

tego triumfu Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy, bowiem zatrzymano 

nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu narodowi.   

7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ul. Sandomierskiej numery od 151 do 165 za 

kwiaty i sprzątanie kościoła. O porządki prosimy Sokolniki ul. Sandomierska numery 

166 do końcowych numerów ulicy. 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Bolesław 

Rękas i Marcin Kępa.  Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i 

wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości. Wieczny Odpoczynek… . 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i 

opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 


