
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

3 kwietnia 2022 rok 

1. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, 

która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość 

Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech 

rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w 

łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże. 

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

Św. Katarzyny z Sokolnik pani  Bronisławy Kalita . 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 1700 wystawienie Najśw. 

Sakramentu i Godzina Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicką. Zapraszamy na 

wspólną adorację i modlitwę. 

                                            SPOWIEDŹ WIELKOPOSTNA 

4. W  Piątek  o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i spowiedź wielkopostna. O 

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

1730 Droga Krzyżowa i Msza Święta.  

 

5. Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. 

Codziennie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed każdą Mszą 

Świętą. 

 

6. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą 

Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. 

Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. W ten sposób rozpoczniemy 

przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze 

wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 

7. Serdecznie zapraszamy na kiermasz ciast i ozdób wielkanocnych, który odbędzie się 

przed kościołem w Orliskach w dniu 10 kwietnia niedziela o godz. 10. 30. Zapraszają 

Przedszkolaki Rodzice i Nauczycielki z Przedszkola w Orliskach. 

8. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Błonie numery  od 46 do 60 za sprzątanie i 

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

61  do 75. 

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: Stanisława Czerwonkę i Beatę 

Bartoszek. Niech Bóg przyjmie ich do swojej chwały: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 

wieczne spoczywanie. 

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

jubileusze życzymy obfitości Bożych darów. 


