
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

9 października 2022 rok 

 
1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. W Polsce w kościołach 

odbywa się liczenie wiernych obecnych na Mszy Świętej i przystępujących do Komunii 

świętej. 

 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Połączona z nabożeństwem 

październikowym. Podczas nabożeństwa adoruje Różą  Św. Kingi z  Sokolnik pani Zofii 

Wryk. 

 

3. Piątek   o godz. 1730 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką 

i o godz. 1800 Nabożeństwo różańcowe. Po nabożeństwie Msza Święta. 

 

4. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy 

naszą wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy 

i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. W czasie nabożeństwa różańcowego 

będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz 

pracowników oświaty.  

 

5. Mamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci, 

młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym.  

 

6. Sołtys wsi Sokolniki zaprasza wszystkich parafian w dniu 15 października w sobotę o 

godz. 1500 na Apel Jasnogórski na Plac Papieski, aby uczcić rocznicę wyboru Jana Pawła II 

na Stolicę Apostolską.  

 

7. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. 

Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. 

 

8. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik z ul. Sandomierskiej nr  od 46 do 60 za kwiaty i 

sprzątanie kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z  ulicy Sandomierskiej nr 

od 61 do 75.  

 

9. Tych, którzy w ostatnim tygodniu przeszli do wiecznej ojczyzny, polecajmy 

miłosiernemu Bogu: Genowefa Motyka i Edward Turek. Wieczny odpoczynek racz im dać, 

Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Amen. 

 

10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, 

światła Ducha Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej. 

 


