
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
24 lipca  2022 rok 

1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Modlimy się, 

abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. 

Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie zabraknie troski o życie duchowe, o modlitwę 

osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we Mszy Świętej. 

 

2. Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, będziemy obchodzili święto Świętego Jakuba Apostoła. 

Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem wielu cudów 

dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. 

 

3. We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców Najświętszej 

Maryi Panny: Joachima i Annę. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby 

doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych 

 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas której adoruje Róża Św. 
Rodziny z Trześni pani Urszuli Jakubik. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez ręce 

Niepokalanej przedstawiać Bogu nasze pokorne prośby. 

 

5. Piątek  o godz. 1730  wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja połączona z  Koronką do 

Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez Akcję Katolicką. O godz. 1800 Msza Święta. 

 

6. Za tydzień po Mszy Świętej o godz. 1200  ( około godz. 1245) błogosławieństwo pojazdów 

przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku 

zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze. Po każdej Mszy Św. w przyszłą niedzielę ofiary 

do puszek na środki transportu dla misjonarzy jako podziękowanie za szczęśliwe podróże.  

 

3. XXXIX Piesza Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę od 4 – 12 sierpnia 2022 

roku. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń. 

 

4. Dziękujemy mieszkańcom  Trześni z  ulicy drugiej części Dębowej  za kwiaty i sprzątanie 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców z Trześni   z ulicy Gorzyckiej.  

 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Matki Najświętszej, a 

korzystającym z wakacyjnego odpoczynku, bezpiecznych urlopów i umocnienia sił fizycznych 

oraz duchowych. 

 

 


