
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
4 października 2020 rok 

27 niedziela w ciągu roku 

1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we 

wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk 

różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o 

miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy 

Świętej i październikowym nabożeństwie. 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. 

2. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową polską 

Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas 

i dla całego świata. My, Polacy, bądźmy przykładem naśladowania duchowości i 

pobożności Świętej Siostry Faustyny. 

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

parafialny). Podczas Nowenny Adoruje Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 

Trześni pani Zofii Kulig. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada w środę, 7 października. 

4. Piątek  o godz. 1730  wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do 

Miłosierdzia Bożego. 

5. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień 

Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i 

w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi 

ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została 

powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana 

Pawła II. Zbiórka do puszek. 

6. Adoracja w czasie nabożeństwa różańcowego (przeczytać z listy na cały 

tydzień). 

7. Kandydatów do bierzmowania z klas VIII wraz z rodzicami zapraszamy na 

spotkanie do kościoła parafialnego w piątek na godzinę 1800 

8. 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. 
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9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 46 do końca 

ulicy za sprzątanie, kwiaty i porządki w kościele. O porządki  prosimy 

mieszkańców Sokolnik z ulicy Szkolnej.  

10. Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody 

ducha.  

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Władysława Kasaka, 

Wiesława Kułagę i Władysława Przybosia.  Wieczny odpoczynek… 

 


