
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

4 grudnia   2023 rok                                       

1. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.  

 

2. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy Świętego Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył 

na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego 

dnia tradycyjnie obdarowujemy prezentami nasze dzieci i bliskich.. Ale niech oprócz wielu podarunków nie 

zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. 

 

3. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcamy do licznego udziału w roratach, 

sprawowanych w naszej parafii codziennie o godz. 615. 

 

4. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Świece Caritas można nabyć i ofiarę złożyć w zakrystii u Pana Kościelnego.  

 

5. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny adoruje Róża Św. 

Cecylii  z Sokolnik pani  Marii Koćmirskiej. 

 

6. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się 

nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu 

pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga 

źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej 

Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami.  

 

7. Zapraszamy dzieci z klas III z rodzicami na Mszę świętą 8 grudnia czwartek godz. 1700. Odbędzie się poświęcenie 

łańcuszków i medalików dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

 

8. W objawieniu, które miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari we Włoszech Maryja 

powiedziała:     „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski 

dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe 

nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i 

miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają 

wielkość tej Godziny Łaski.Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe 

w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i 

wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał 

zapewnioną opiekę i łaskę”. 

9.  Zapraszamy do kościoła parafialnego na wspólną modlitwę 8. grudnia br. (czwartek) w Godzinie Łaski tj. o godz. 

1200. 

10.   25 lat temu 9 grudnia 1997 r. został w naszej parafii zawiązany przez ówczesnego Proboszcza ks. Władysława 

Brzuszka, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej za 25 lat 

istnienia Akcji Katolickiej w naszej parafii w najbliższą niedzielę 11. grudnia br. na sumie o godz. 

1015. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. bp Frankowski. 

 

11.  Piątek   o godz. 1630  wystawienie Najświętszego Sakramentu i   Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona 

przez Akcję Katolicką.  

 

12.  Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Sandomierskiej numery 153 do 168 za sprzątanie kościoła. O 

porządki prosimy mieszkańców Sokolnik numery od 169 do końcowych numerów ulicy Sandomierskiej. 

 

13.  W minionym tygodniu odeszli do domu Ojca Niebieskiego: Zofia Kulig, Barbara Nawrocka, Fabian Skryjomski, 

Jarzy Wasilewski i Marek Czerepak. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 

14. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów. 


