
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

19 czerwca 2022 rok 

1. Jutro, w poniedziałek, 20 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Będziemy modlić się za 

wszystkich, którzy z różnych względów musieli opuścić kraj ojczysty, aby byli otaczani szacunkiem i doświadczali 

niezbędnej pomocy i życzliwości wśród innych narodów. 

 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas której adoruje Matki Bożej Królowej Polski z 

Sokolnik pani Stanisławy Robak. 

 

3. W środę 22 czerwca w Tarnobrzegu – Serbinów stacja kongresowa z udziałem starszych i chorych.  Początek o  

godz. 1500 i zakończenie Mszą Świętą o godz. 1800. Z naszej parafii wraz z ks. Proboszczem może jechać 6 osób. 

Proszę zgłosić się do zakrystii i zapisać. Wyjazd o godz. 1415. 

4. W czwartek 23 czerwca we wszystkich parafiach diecezji całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – 

przebłaganie za grzechy przeciwko Eucharystii. Po Mszy Świętej o godz. 700 wystawienie Najśw. Sakramentu i 

adoracja do godz. 1800.  O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 

1800 procesja i Msza Święta. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała błogosławieństwo dzieci, wianków, ziół i 

kwiatów. 

 

5. W  piątek o godz. 1730 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1800 Litania 

do Najśw. Serca Pana Jezusa i Msza Święta. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. To także z inicjatywy Świętego Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji 

uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 

 

6. Piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszą Świętą  

o godz. 800, w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy i prosić o Bożą 

opiekę na czas wakacji. Spowiedź  na zakończenie roku szkolnego w czwartek 1700. 

 

7. W sobotę 25 czerwca  przypada nasz Parafialny Dzień Świętości Życia. Zapraszamy o godz. 1730, na wspólną 

modlitwę w intencji obrony życia. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób, które podjęły się Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. 

 
8. Zapraszamy młodzież z siódmych klas z całej parafii na kolejne spotkanie przygotowujące do sakramentu 

bierzmowania 21 czerwca wtorek godz. 1800 w kościele w Trześni. Obecność obowiązkowa. 

9.  Przypominamy że,  naszej Sandomierskiej Diecezji od 20 do 26 czerwca odbędzie się IV Kongres 

Eucharystyczny – szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń i naszej stronie internetowej.  

10. Urząd Gminy Gorzyce informuje, że do 30.06.2022 roku każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 

złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Niezłożenie  deklaracji będzie grozić karą grzywny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Gorzyce. 

     11. Na cmentarzach parafialnych w ostatnich dniach pojawiają się złodzieje. Prosimy zwracać uwagę na obce osoby 

i auta przy cmentarzu notować numery rejestracyjne i w razie potrzeby powiadomić policję. 

12. Dziękujemy mieszkańcom  Trześni z ulicy Strażackiej za sprzątanie kościoła. O porządki prosimy mieszkańców 

z Trześni pierwszą część ulicy Św. Floriana. 

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia oraz nieustannego czerpania mocy od Pana 

Jezusa, który jest cichy i pokornego Serca. 

14. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do domu Ojca Adam Puzio. Niech dobry Bóg przyjmie go do 

niebieskiej ojczyzny. 


