
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
18 grudnia 2022 rok 

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

Bożej Fatimskiej z Sokolnik pani  Eugenii Kułaga. 

2. W  Piątek  o godz. 1630  wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja podczas której można 

skorzystać z Sakramentu Pokuty. Podczas adoracji Koronka do Miłosierdzia Bożego 

prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1700 Msza Święta. 

 

3. Tradycją minionych lat  zapłonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju. W dniu 

24 grudnia podczas Rorat, harcerze przyniosą do naszego kościoła Światełko Betlejemskie. 

Zapraszamy wszystkich ze świecami, będzie można zanieść do domu Światło Pokoju  z Groty 

Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych dom. 

 

4. Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki sprawowanej 

o północy z  24 grudnia na niedzielę 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach 

rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to 

będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do 

kogoś spośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszą 

wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata, 

łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Tradycyjnie zachowajmy też 

wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas 

odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.  

 

5. Msze Święte w Uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku 

niedzielnego. W dniu Świętego Szczepana na Mszach Świętych poświecenie owsa. 

 

6. Zapisy chorych po każdej Mszy Świętek. Odwiedziny chorych: Trześń - poniedziałek od 

godz. 1200 do 1600 i czwartek od godz. 800 do 1000. Sokolniki - piątek od godz. 800. 

7. Spowiedź adwentowa w czwartek i piątek od godz. 1500 do 1700. Codziennie przed Mszą 

Świętą od godz. 1630 do 1700. 

8. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Spacerowej i Brzozowej za sprzątanie kościoła 

i ofiarę 140 zł.  O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z ulicy Górki. 

9. Zespół Pieśni i Tańca "Sokolanie" zaprasza na Wspólne kolędowanie w trakcie mszy 

Świętych w pierwszy dzień świąt o godz.1200 i drugi dzień świąt o godz.1015. Będzie to 

uświetnienie liturgii mszy Świętej kolędowaniem dzieci i młodzieży w strojach ludowych 

10. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa 


