
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

20 marca 2022 rok 

1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po 

raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje 

nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go. 

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

Agnieszki z Sokolnik  Haliny Bożek. 

3. W czwartek, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. 

Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając własne życie, spieszyli z pomocą 

potrzebującym. 

4. . W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie 

wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na 

potrzebę szczególnej troski o nie. Wyrazem takiej troski jest m.in. podjęcie Duchowej Adopcji 

dziecka Poczętego, czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem 

w łonie matki. Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę. Deklaracje Duchowej Adopcji 

znajdują się stoliku koło konfesjonału. Odcięte karteczki z deklaracji składamy do koszyka przed 

ołtarzem 

5. 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. 

 

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 16 do 30 za sprzątanie i kwiaty do 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Błonie numery od 31 do 45. 

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

roku. 

9. Do Pana odeszli w ostatnim tygodniu Władysława Byra i Władysław Szylar. Niech Bóg okaże im 

swoje miłosierdzie i wprowadzi do krainy życia wiecznego. Amen.. 

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

życzymy obfitości Bożych darów. 

 

 


