
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

28 sierpnia  2022 rok 

1. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas której adoruje Róża Św. 

Marty z Trześni pani Zofii Mokrzyńskiej. W środę o godz. 1700 spowiedź przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. 

 

2. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy 

dzieci i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę Świętą o godz. 800. Będziemy 

prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym.  

 

3. Pierwszego sierpnia przypada  kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą 

modlitewną pamięcią będziemy ogarniali wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. 

 

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

prowadzona przez Akcję Katolicką. 

 

5. Pierwszy piątek  miesiąca o godz. 1500 wystawienie Najśw. Sakramentu i  Koronka do 

Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką. W czasie adoracji spowiedź z racji 

pierwszego piątku miesiąca. 

6. W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy Świętej wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej.  

7. Caritas Diecezji Sandomierskiej. U Pani Krystyny Migoń z domu Łętowska, mieszkanka 

Sandomierza zdiagnozowano raka trzonu trzustki. Obecnie w Polsce leczona jest chemioterapią, 

która pomaga doraźnie. Jedyną szansą na życie Pani Krystyny to poddanie się operacji usunięcia 

guza trzustki. Po wielokrotnych konsultacjach okazało się, że w Polsce nie ma możliwości 

wykonania takiej operacji. Podejmą się tego lekarze w Szpitalu Uniwersyteckim w Niemczech, 

który specjalizuje się w tego typu operacjach. Termin operacji to 13.09.2022r. Niestety jej koszt 

to 330 000,00 zł. Jest to kwota, która zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe zarówno 

Pani Krystyny jak i jej rodziny. W związku z powyższym prosimy  wszystkich, którzy są w stanie 

pomóc o dobrowolne wpłaty do puszek po zakończonej Mszy Świętej.   

8. W następną niedzielę  o godz. 1015 będzie uroczyste wprowadzenie uchwał synodalnych 

Diecezji Sandomierskiej do świątyni. Treść uchwał synodalnych również  znajduje się na 

stronie internetowej diecezji Sandomierskiej. 

10. Dziękujemy mieszkańcom  Sandomierza  z pierwszej części ulicy Wielowiejskiej i ulicy 

Prostej za kwiaty i sprzątanie kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sandomierza z  drugiej  

części ulicy Wielowiejskiej.  

 

11. Wszystkim jubilatom,  solenizantom i parafianom życzymy obfitości Bożych darów oraz 

szczególnej opieki Matki Bożej. 


