
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
16 stycznia  2022 rok 

 
1. Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat 

liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia 

poznanych obowiązków. 

 

2. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu. To także kolejna rocznica śmierci Sługi 

Bożego ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej. Głównym zadaniem tej wspólnoty jest troska o życie religijne Polaków mieszkających 

poza granicami ojczyzny. 

 

3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, 

konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć 

wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.  

 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Nowenny adoruje Róża Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy z Trześni pani  Zofii Kulig.  

 

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

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

 

6. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień Dziadka. 

Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym 

wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego. 

 

7. Za tydzień obchodzimy niedzielę  Słowa Bożego, ustanowioną w roku 2019 przez papieża 

Franciszka. 

 

8. W najbliższą niedzielę (23.01.2022 r.) po Mszy Świętej o godz. 1015 uczniowie szkoły podstawowej 

w Trześni przedstawią Jasełka w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy. 

 

9. Modlitwa i błogosławieństwo kolędowe rodzin w przyszłą niedzielę o godz. 1015  według 

wyznaczonych ulic. Pan znajduje się na tablicy ogłoszeń. 

 

10. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Podwale numery od 1 do 15 za sprzątanie i kwiaty do 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Podwale  numery od 15 do 30. 

 

11. Zmarłemu w ubiegłym tygodniu Tadeuszowi Motasowi wypraszajmy dar życia wiecznego: 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 

 

12. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz opieki 

Matki Najświętszej. 


