
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
25 kwietnia 2021 rok 

IV Niedziela Wielkanocy 

 
1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o 
powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, 
który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy 
tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Przed 
błogosławieństwem i w ciągu całego tygodnia zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej intencji. 
 
2.  W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny adoruje Róża 
Matki Bożej Pocieszenia z Trześni pani Janiny Gamoń. 
 
3. W piątek o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
 
4. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. 
Każdego dnia po Mszy świętej zapraszamy na nabożeństwa majowe. W niedziele o godz. 1800 
nabożeństwo majowe a po nim Msza święta. W czasie nabożeństwa majowego adoruje ta Róża 
w której intencji sprawowana jest Msza święta. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do Komunii 
Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia .  
 
5. W środę po Mszy Świętej spotkanie dzieci z Trześni, przygotowujących się do I Komunii św. 
 
6. Zapraszamy dzieci z klasy III ze szkoły w Sokolnikach na spotkania przygotowujące do I 
Komunii Świętej: 
- wtorek godz. 1600  
- czwartek godz. 1600.  
 
7. W sobotę o godz. 1000 spowiedź dzieci, rodziców i chrzestnych przed I Komunią świętą. 
 
8 . W przyszłą niedzielę o godz. 1000 I Komunia święta dla dzieci ze szkoły w Sokolnikach.  
I Komunia święta dla dzieci z szkoły w Trześni o godz. 1200. 
 
9. Przyszła niedziela ostatnia miesiąca zmiana tajemnic Róż męskich. 
 
10. Dziękujemy mieszkańcom Sandomierza  z ulicy Zaleśnej za sprzątanie kościoła,  kwiaty i 
ofiarę …………. zł. O przygotowanie kościoła na Uroczystość I Komunii świętej prosimy rodziców 
klasy III z Sokolnik i Trześni. 
 
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 
Najświętszej na każdy dzień.  
 
12. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł Juliusz Sempruch. 
Pamiętajmy o nim w modlitwach oraz o najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i 
miłości. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 
 

 


