
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

19 lutego 2023 rok  

 

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej 

indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako 

wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy 

znajomych. Zachęcamy wszystkich parafian do podjęcia takiej dobrowolnej abstynencji od alkoholu i 

innych używek dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza w naszej parafialnej wspólnocie. 

 

2. Od poniedziałku ze względu na dojazdy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej do Furman i Orlisk  Msze 

święte w kościele parafialnym  po południu o godz. 1800.  

 

3. Dnia 22 lutego  rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w Środę Popielcową o godz. 700, 830 

i 1800.  Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu pokuty. Zewnętrznym znakiem naszego 

wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.  Przypominamy, że wierni między 

18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania 

postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której adoruje Róża Św. Rodziny z  

Trześni pani Urszuli Jakubik. 

 

5. Piątek  o godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona 

przez Akcję Katolicką. O godz. 1730  Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta.  

 

6. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie Gorzkich żali. Nabożeństwa 

z kazaniem pasyjnym  będą sprawowane o godz. 1700. Po nabożeństwie Msza Święta. Taca z Gorzkich Żali 

przeznaczona na  kwiaty do Bożego Grobu. W czasie Gorzkich Żali adoruje Róża Matki Bożej Bolesnej z 

Trześni  Władysławy Sołtys. 

 

7. Zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej z rodzicami na Drogę Krzyżową i Mszę 

świętą 24 lutego piątek godz. 1730. 

 Zapraszamy młodzież z klas 7 z całej parafii na kolejne spotkanie przygotowujące do sakramentu 

bierzmowania 25 lutego sobota godz. 1800. 

 

8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dla ofiar trzęsienie ziemi w Turcji. 

 

9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Furmańskiej numery od 46 do  końcowych numerów ulicy   

za porządki w  kościele, kwiaty i złożoną ofiarę i przygotowanie dekoracji na Wielki Post.  O porządki 

prosimy mieszkańców Sokolnik  z ulicy Pasternik. 

10. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Zofię Wiśniewską. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie. 

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

błogosławieństwa Bożego i wszystkim  miłej niedzieli. 

 


