
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
29 stycznia 2023 rok  

1.Dziś przypada Dzień Pomocy Chorym na Trąd. To okazja zwrócenia uwagi na ludzi chorych na trąd. 

2. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji 

nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim 

prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko 

do Świątyni Jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na uroczystą liturgię 

przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza 

w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie 

oświeca drogi naszego życia. W ten dzień świąteczne Msze Święte w naszej parafii o godz. 700, 830, 1015 

i 1700. Z inicjatywy papieża Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym 

Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Bogu i ludziom 

w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia 

zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. 

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

z Sokolnik  pani  Eugenii Zych. 

 

4.Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1600 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Biblijna 

prowadzona przez Akcję Katolicką. 

5. Pierwszy piątek miesiąca o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo 

piątkowa.  Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką o godz. 1630 i o godz. 

1700 Msza Święta. 

 

6. Pierwsza  sobota miesiąca po Mszy Świętej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu MNP. 

 

7.  W dniach 4 – 5 lutego w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach odbędzie się 
pielgrzymka sadowników i ogrodników. Uroczysta Msza św. sprawowana będzie w niedzielę 5 
lutego o godz. 12.30. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. (Szczegóły na plakacie). 
 

8. Jeszcze raz dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za złożony dar na parafię. 

Odrestaurowaliśmy jedną z puszek do przechowywania komunii świętej, która jest już w tabernakulum i 

zakupiliśmy fioletową kapę. 

 

9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zwierzynieckiej numery od 1 do  15   za porządki w  

kościele, kwiaty i złożoną ofiarę 90 zł. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z ulicy Furmańskiej 

numery od 16 do 30. 

10. Wszystkim parafianom,  Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego 

błogosławieństwa Bożego i miłej niedzieli. 

 


