
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

19 marca  2023 rok 

 

1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji 

Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie 

postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa 

wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym 

codziennym wysiłku. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której adoruje Róża  Matki 

Bożej Wniebowziętej z Trześni  Cecylii Lis.  

 

3. Piątek  o godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1730  Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza 

Święta. W piątek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod 

okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej 

zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich 

Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie 

heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i 

nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady. 

 

4. W piątek 24 marca rozpoczynamy  Rekolekcje Wielkopostne. Plan rekolekcji znajduje się na 

tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii. (Odczytać plan.) 

 

5. W sobotę 25. marca wypada kolejny nasz Parafialny Dzień Świętości Życia. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy w intencji ochrony życia o godz. 1730 (przed Mszą św. wieczorową). 

Jest to także dzień, w którym podejmujemy się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje 

duchowej adopcji będą wyłożone na stoliku z prasą. Wypełnione deklaracje prosimy składać do 

koszyka na ołtarzu Matki Bożej.  

6. W przyszłą  niedzielę Gorzkie Żale o godz. 1700. Po nabożeństwie Msza Święta. W czasie 

Gorzkich Żali adoruje Róża  Matki Bożej Łaskawej z Trześni  Urszuli  Stasiak. 

7. W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne Caritas po 8 zł. Jest to  nasza pomoc dla najbardziej 

potrzebujących. 

8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Saskie Góry druga część ulicy  za porządki w  

kościele,  i złożoną ofiarę         zł.  O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z ulicy Zastawie 

numery od 1 do 15. 

 

9. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy zmarłego Juliusza Bieleckiego. Wieczny odpoczynek. 

 

10. Wszystkim parafianom,  Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego 

błogosławieństwa Bożego a wszystkim  miłej niedzieli. 


