
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
27 lutego 2022 rok 

 
1. Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych 

rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne wyrzeczenia w intencji 

tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby alkoholowej najbliższych. 

 

2. Od poniedziałku msze święte po południu o godz. 1800. 

  

3. W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas 

Wielkiego Postu. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze 

oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są  

wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego Postu jest 

także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych zabaw i nie bierzemy 

udziału w takich spotkaniach.  Msze święte o godz. 700 i 1800. Taca z Środy Popielcowej na Caritas. 

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

z Trześni pani Stefani Pająk. 

 

4. Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina Biblijna 

prowadzona przez Akcję Katolicką. 

 

5. W  Piątek  o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja podczas której z racji 

pierwszego piątku miesiąca można skorzystać z Sakramentu Pokuty. O godz. 1700 Koronka do 

Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1730 Droga Krzyżowa i Msza 

Święta. 

 

6. Pierwsza sobota miesiąca  wystawianie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki 

Najświętszej po Mszy Świętej. 

 

7. 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 

 

8. Dziękujemy mieszkańcom Trześni z ulicy Kościelnej numery  od 30 do 45 za sprzątanie i kwiaty 

do kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Trześni  z ulicy Kościelnej  numery od 46 do końca 

ulicy. 

 

9. W ubiegłym tygodniu na naszym cmentarzu parafialnym pochowaliśmy Zofię Wójcik i Kazimierza 

Rutynę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 

odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

 

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

życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i Bożego światła na drogach codzienności. 


