
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
30 stycznia  2022 rok 

 

1. Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie 

obchodzona jest jako Światowy Dzień Trędowatych ustanowiony w 1954 roku. Módlmy się 

dzisiaj za wszystkich dotkniętych tą chorobą, aby zostali uzdrowieni. Prośmy także za tych, 

którzy leczą i opiekują się chorymi, aby czynili to zawsze, szanując godność każdego 

człowieka. 

 

2. W środę, 2 lutego przypada święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte tego dnia 

sprawowane  są o godz. 700, 830, 1015 i 1700  Podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie 

gromnic. Również w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą 

modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom w 

zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Będziemy prosić Boga o nowe 

powołania do życia zakonnego. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów 

klauzurowych W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której 

adoruje Róża Św.  Marty z Trześni pani  Zofii Mokrzyńskiej.. 

 

3. Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1600 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina 

Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką. 

 

4. Pierwszy Piątek  miesiąca  o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja podczas 

której można skorzystać z Sakramentu Pokuty z racji pierwszego piątku miesiąca. O godz. 1630 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1700 Msza 

Święta. 

 

5. Pierwsza sobota miesiąca  wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci 

Matki Najświętszej po Mszy Świętej. 

 

6. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Bazarowej za sprzątanie i kwiaty do kościoła. O 

porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Szkolnej numery od 1 do 15.. 

 

7. Zmarłym w ubiegłym tygodniu Wacławowi Strzelakowi, Eugeniuszowi Robak i 

Stanisławowi Jabłońskiemu wypraszajmy dar życia wiecznego: Wieczny odpoczynek racz im 

dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen 

 

8. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu dzień imienin, urodzin oraz inne 

jubileusze życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach 

codzienności. 

 

 

 


