
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
26 grudnia 2022 rok Świętego Szczepana 

 

1. Dzisiaj obchodzimy święto Świętego Szczepan, jednego z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, 

pierwszego męczennika. Za publiczne wyznawanie Chrystusa został ukamienowany. Zbudowani jego 

wzorem, starajmy się być w naszej codzienności prawdziwymi świadkami Chrystusa. 

2. Składane dziś na tacę w całej Polsce ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego i szkół katolickich.  

3. W oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzimy kolejne święta. Jutro, 27 grudnia, w liturgii wspominamy 

Świętego Jana Apostoła i Ewangelistę, a w środę, 28 grudnia, Świętych Młodzianków Męczenników. Jest 

to  Dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych.  

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której adoruje Róża Św. Heleny z  

Sokolnik pani Zofii Motas. 

5. W  Piątek  o godz. 1630  wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona 

przez Akcję Katolicką. O godz. 1700 Msza Święta. W piątek 30 grudnia, czcimy Świętą Rodzinę. Jest to 

Dzień Modlitw o Świętość Małżeństw i Rodzin. Wspólnie będziemy prosić Świętą Rodzinę o świętość 

naszych rodzin. 

 

6. W sobotę, 31 grudnia o godz.1700 Msza Święta i nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie 

starego roku kalendarzowego. Podziękujemy Bogu miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie 

doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze 

błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną na nowy rok 2023. Za publiczne 

odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust 

zupełny. 

 

7. Wtorek w naszej parafii rozpoczynamy  odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy jest następujący (…). 

8. W najbliższa niedzielę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2023. 

Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Za wstawiennictwem Maryi – 

Królowej Pokoju będziemy modlili się o pokój w naszej Ojczyźnie, o pokój dla naszych braci Ukraińców 

i innych narodów. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny . 

9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Górki za sprzątanie kościoła.  O porządki prosimy 

mieszkańców Sokolnik  z ulicy Kwiatowej i Wiśniowej. 

10. W ostatnich dniach odeszły do domu Pana Aleksandra Drozd i Stanisława Kozieja. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie. 

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


