
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
                                                         2 stycznia  2022 rok 

 
1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. 

Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się wszystkim narodom. 

 

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

Matki Bożej Bolesnej z Trześni pani  Władysławy Sołtys. 

 

3. W czwartek, 6 stycznia, przypada święto Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze 

Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie 

przyszedł tylko do wybranych, ale do wszystkich ludzi na ziemi. Msze Święte z obrzędem 

błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego. 

Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę 

zostaną przeznaczone na cele misyjne. Czwartek, 6 stycznia, jest jednocześnie pierwszym 

czwartkiem miesiąca. Niech nie zabraknie modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne, szczególnie do pracy w krajach misyjnych. 

 

4. Pierwszy  Piątek  miesiąca o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu. O godz. 1630 Koronka 

do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicka, nabożeństwo pierwszo piątkowe z 

Aktem oddania się Najśw. Sercu Pana Jezusa i Msza Święta. W czasie adoracji z racji pierwszego 

piątku miesiąca możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.  

 

5. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny 

okres Narodzenia Pańskiego. 

 

6. Ze względu na pandemię wspólna modlitwa i błogosławieństwo kolędowe rodzin  będzie tak 

jak w ubiegłym roku w każdą niedzielę stycznia o godz. 1015  według wyznaczonych ulic. Pan 

znajduje się na tablicy ogłoszeń. 

  

7. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Szkolnej  za sprzątanie i kwiaty do kościoła. O 

porządki prosimy mieszkańców Sokolnik z ulicy Wiejskiej. 

 

8. Zmarłemu Dariuszowi Rakowi w ubiegłym tygodniu wypraszajmy dar życia wiecznego: 

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

 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, radości w podejmowaniu 

codziennych zmagań, Bożej mocy w trudnych doświadczeniach i odwagi w dawaniu 

chrześcijańskiego świadectwa. 

 

 

 

 

 


