
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
26 grudnia 2021 rok 

 
1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były 

środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i 

przeżywających życiowe trudności. 

 

2. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. Obrzęd 

błogosławieństwa wina podczas Mszy Świętej rano i wieczorem. 

 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Nowenny adoruje Róża Św. 

Rodziny z Trześni  Urszuli Jakubik. 

 

4. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Nabożeństwo dziękczynno-

przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 1700. Za publiczny śpiew hymnu „Ciebie Boga 

wysławiamy” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (brak przywiązania do 

grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca 

Świętego.  

 

5. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez 

wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże 

błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, 

przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku 

niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej 

i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza 

sobota miesiąca . 

 

6. Ze względu na pandemię wspólna modlitwa i błogosławieństwo kolędowe rodzin  będzie tak 

jak w ubiegłym roku w każdą niedzielę stycznia o godz. 1015  według wyznaczonych ulic. Pan 

znajduje się na tablicy ogłoszeń. 

  

7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 31 do końca ulicy  za 

sprzątanie i kwiaty do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Szkolnej. 

 

8. Zmarłemu Zbigniewowi Stachowiczowi w ubiegłym tygodniu wypraszajmy dar życia 

wiecznego: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. 

Amen 

 

9 Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego 

Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków. 

 

 

 


