
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
14 listopada 2021 rok 

XXXIII  Niedziela Zwykła 

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem 

pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec wydarzeń, 

które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się strach i niepokój. Nie 

możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy wezwani, by przyjąć Jego 

perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w 

Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem . 

 

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku 

ten dzień jest poświęcony mieszkańcom Libanu.  Kryzys ekonomiczny doprowadził 

do bezrobocia sięgającego 70%.  Dziś brakuje niemal wszystkiego. Może to doprowadzić do 

sytuacji, w której zamieszkujący Liban chrześcijanie zostaną zmuszeni do ucieczki z tego 

pięknego regionu Ziemi Świętej, której patronuje św. Charbel. 

 Dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża 

Franciszka w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i 

oczy będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko 

nas. Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i 

kościelnych.. 

 

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

Świętej Teresy z Sokolnik pani Teresy Rękas.  

 

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

Zapraszamy samą młodzież z klas 7 z całej parafii na kolejne spotkanie przygotowujące do 

bierzmowania, 19 listopada, piątek, godz. 1700 w kościele w Trześni. Obecność obowiązkowa. 

 

5. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. 

 

6. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Wychelówka numery od 1 do 15  za sprzątanie 

i kwiaty do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Wychelówka numery 

od 16 do końca ulicy.    

 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł  Ryszard 

Marszałek. Wieczny odpoczynek. 

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 


