
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
23 stycznia  2022 rok 

 
1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku 

obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga 

przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez 

Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami 

zostaje”. Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów 

natchnionych. 

 

2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

 

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

Joanny Beretty Molli z Trześni pani  Barbary Kwiatkowskiej. W środę, 26 stycznia, w Kościele 

katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. To dzień wspólnej modlitwy i szukania tego, co 

łączy katolików i wyznawców Allaha. 

 

4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w wyniku 

hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc, zostali zamordowani. 

 

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

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

 

6. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych. Również 

w przyszłą niedzielę Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. 

 

9. Modlitwa i błogosławieństwo kolędowe w intencji wszystkich rodzin naszej parafii w przyszłą 

niedzielę o godz. 1015 . 

 

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

kwiaty do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Bazarowej. 

 

11. Zmarłym w ubiegłym tygodniu Władysławowi Furmanowi i Mieczysławie Sekucja wypraszajmy 

dar życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju 

wiecznym. Amen 

 

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

Matki Najświętszej. 

 

 

 


