
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

25 września 2022 rok 

 
1. Dziś po raz kolejny (108) obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitwą 

wspieramy wszystkich, którzy z powodu wojny, prześladowań i innych trudności musieli opuścić rodzinny 

kraj, aby doświadczali życzliwości i odpowiedniej pomocy w nowych środowiskach. 

 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy podczas której adoruje Róża  Św. Elżbiety z 

Trześni pani Stefani Pająk.  

 

3. Piątek   o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i  Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona 

przez Akcję Katolicką.  

 

4. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: 

dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym. Msza Święta w dzień powszedni o 

godz. 1800. Po Mszy Św. Nabożeństwo Różańcowe. W niedzielę Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1800, a 

po nabożeństwie Msza Święta.  

 

5. W  niedzielę, 25 września, przypada kolejny nasz parafialny Dzień Świętości Życia. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy w intencji obrony życia o godz. 1730. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób, które 

podjęły się duchowej adopcji dziecka poczętego. 

 

6. Zapraszamy młodzież z klas 7 i 6 z całej parafii z rodzicami na Mszę Świętą o godz. 1800 i spotkanie 

dotyczące przygotowania do bierzmowania 30 września piątek w kościele w Trześni.  

 

7.  Zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej  i Rodziców 1 października sobota godz. 

1800 na Mszę świętą podczas której dzieci otrzymają różańce. 

Zapraszamy wszystkich ministrantów oraz chłopców którzy chcą być ministrantami na spotkanie 1 

października sobota godz. 1100 sala katechetyczna na plebanii. 

 

8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy przeżywali Uroczystość Odpustową Świętych Aniołów 

Stróżów. Główna Msza Święta odpustowa o godz. 1200. Zapraszamy na główna Mszę Św. Straż Pożarną z  

terenu naszej parafii ze swoimi pocztami sztandarowymi oraz Koło Gospodyń z Sokolnik w strojach 

regionalnych oraz wszystkich naszych parafian. 

 

9. W dniu 18.10.2022 r. (wtorek) od godz. 1130 w Przychodni lekarskiej „Eskulap”, przy ulicy św. Floriana  

w Trześni odbędą się badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, 

USG nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi oraz echo serca. Badania są odpłatne. Bliższe informacje 

w przychodni i na plakacie na tablicy ogłoszeń. 

 

10. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ul. Sandomierskiej nr  od 16 do 30 za kwiaty i sprzątanie kościoła. 

O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z  ulicy Sandomierskiej nr od 31 do 45.  

 

11. W minionym tygodniu odszedł do domu Ojca Śp. Eugenia Piętka, Adam Rąb i Anna Kapała. Dobry Jezu, 

a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. 

 

12. Wszystkim jubilatom,  solenizantom i parafianom życzymy obfitości Bożych darów oraz  opieki Matki 

Bożej. 


