
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

           OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
                                                           3 października 2021 rok 

                                                                  XXVII Niedziela Zwykła           

1. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Będziemy rozważali 

tajemnice Boże, wzywali wstawiennictwa Matki Bożej i przedstawiali Bogu codzienne 

sprawy własne, najbliższych i tych, którzy powierzają się naszej pamięci. Zachęcamy do 

odmawiania różańca w rodzinach. To piękna praktyka, a przede wszystkim najpiękniejsze 

świadectwo wiary, kiedy to rodzina razem modli się za siebie. Msza Święta sprawowana 

codziennie o godz. 1700. Nabożeństwa różańcowe będę odbywały się w dni powszednie po 

Mszy Świętej. W niedziele i gdy jest wystawienie Najśw. Sakramentu nabożeństwo 

różańcowe o godz. 1700 po nim Msza Święta. 

 

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

Św. Siostry Faustyny z Sokolnik pani Alicji Kozioł.  

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się o liczne i święte 

powołania kapłańskie i zakonne. O godz. 1600 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina 

Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicka. O godz. 1700 nabożeństwo październikowe a 

po nim Msza Święta. 

 

3. Piątek  o godz. 1630  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

O godz. 1700  nabożeństwo październikowe i Msza Święta.  

 

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie 

się!” Tradycyjnie będzie przeprowadzona zbiórka do puszek na finansowanie programu 

stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Niech zachętą dla naszych działań 

będą słowa Kingi i Przemka, absolwentów programu, dziś szczęśliwych małżonków i 

rodziców: niebagatelny wpływ na nasze wzrastanie miała Fundacja, która towarzyszyła 

nam od lat nastoletnich i zapewniła nie tylko środowisko bogate duchowo, wsparcie 

materialne, lecz przede wszystkim dobrych ludzi. Dziś tworzymy rodzinę, która będzie 

przekazywała kolejnym pokoleniom wartości, którymi przeniknęliśmy w Fundacji – wiarę, 

nadzieję i miłość. 

 

5. Dziękujemy rodzicom młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania za 

porządki wokół kościoła i przygotowanie kościoła na uroczystość udzielenia Sakramentu 

Bierzmowania i odpust naszej parafii.  O porządki prosimy mieszkańcom Sokolnik z ul. 

Furmańskiej numery od 16 do 30.  

 

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

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

 
 

 


