
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
27 września 2020 rok 

26 niedziela w ciągu roku 

1. Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania 

potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie 

tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny 

daje nam Pan Bóg. Październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem 

misyjnym. 

2. We wtorek o godz. 1800 w kościele spotkanie Rodziców klas III z Trześni i Sokolnik 

przed I Komunią Świętą, która odbędzie się w maju 2021 roku. Obecność obowiązkowa. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. (Kościół  parafialny). 

Podczas Nowenny Adoruje Róża Matki Bożej Ostrobramskiej z Trześni, pani Marii 

Kochowskiej.  

4. Nabożeństwa różańcowe będą odbywały się w dni powszednie po Mszy Świętej o 

godz. 1800. W niedziele nabożeństwo różańcowe o godz. 1800, po nim Msza Święta. 

5. W czwartek o godzinie 1700 „Godzina Biblijna” prowadzona przez Akcję Katolicką. 

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

Bożego. O godz. 1800 nabożeństwo różańcowe i po nim Msza Święta. W  czasie adoracji 

spowiedź św. z racji pierwszego piątku miesiąca. 

7. Pierwsza  sobota  miesiąca po mszy św. rano nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu NMP.  

8. W przyszłą niedzielę odpust parafialny ku czci Aniołów Stróżów. Główna uroczysta 

Msza Święta o godz. 1200. Na Mszę Świętą i procesję proszę poczty sztandarowe z naszej 

parafii, oraz dzieci w strojach pierwszokomunijnych. 

9. Kandydatów na ministrantów czyli chłopców z klasy IV zapraszamy na spotkanie w 

każdą środę po szkole o godz. 1400 w kościele, a ministrantów starszych w każdą sobotę o 

godz. 1100 na plebanię. 

10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 31 do 45 za 

sprzątanie, kwiaty i porządki w kościele oraz ofiarę 160 zł. O porządki  prosimy 

mieszkańców Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 46 do końca. Prosimy również o porządki 

wokół kościoła, aby dobrze przygotować się do odpustu parafialnego. 

11. Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.  

12. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Bolesława Bąka.  Wieczny 

odpoczynek… 

 


