
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

11 września 2022 rok 

 

1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 

Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga 

o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, 

aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. 

 

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

Róża  Matki Bożej Łaskawej z Trześni pani  Urszuli Stasiak.  

 

3. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV 

wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża 

Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. 

Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem.  

 

4. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę 

Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej 

udział w męce Zbawiciela. 

 

5. Piątek   o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i  Koronka do Miłosierdzia 

Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką.  

 

6. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku 

Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za 

wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. 

 

7. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków 

Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, 

aby zawsze służyli prawdzie i dobru. 

 

8. Zapraszamy rodziców dzieci z klas III ze szkół w Trześni i w Sokolnikach na 

Mszę Świętą o godz. 18.00 i spotkanie dotyczące I Komunii Świętej 16 września 

piątek w kościele w Trześni . 

  

9. Dziękujemy mieszkańcom  Sandomierza  i  mieszkańcom ul. Zaleśnej za kwiaty 

i sprzątanie kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z  ulicy 

Sandomierskiej nr od 1 do 15.  

 

10. Wszystkim jubilatom,  solenizantom i parafianom życzymy obfitości Bożych 

darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej. 


