
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
13 marca 2022 rok 

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu 

i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze 

duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się 

dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony 

wspólnoty wierzących. 

2. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za 

następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził 

Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem. 

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

Sokolnik pani  Bronisławy Bolenbach. 

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

prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1730 Droga Krzyżowa i Msza Święta. 

 

5. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

odpust w naszej parafii. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin 

chrześcijańskich.  Msze Święte tego dnia o godz. 700, 830. Suma odpustowa o godz. 1015 i wieczorem 

Msza Święta o 1800.  

 

6. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 1730. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  w niedzielę o godz. 1700. 

 

7. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Błonie numery  od 1 do 15 za sprzątanie i kwiaty do 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Błonie numery od 16 do 30. 

8 W zakrystii można nabyć „Baranki wielkanocne” . Ofiara 8 zł. jako pomoc dla dzieci biednych jak 

co roku. 

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł Franciszek Urbaniak i Ryszard Rak. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają  

w pokoju wiecznym. Amen. 

10. Wszystkim, którzy w tym tygodniu będą świętować imieniny, urodziny oraz różne jubileusze, a 

także wszystkim paniom życzymy obfitości Bożych darów oraz wsłuchiwania się w słowo Boga, które 

daje prawdziwe życie. 


