
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

23 października 2022 rok 

1. Dziś trzydziesta niedziela zwykła w roku liturgicznym. We wspólnocie Kościoła 

obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą 

wspieramy dziś wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich, wypraszamy im Bożą 

pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Światowy Dzień Misyjny to także okazja do 

modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także 

wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami. Za każdy gest dobroci wobec 

misjonarzy składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 

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

październikowym.  

 

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

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

 

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

młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym.  

 

5. Zapraszamy młodzież z klas ósmych z całej parafii na kolejne spotkanie przygotowujące 

do sakramentu bierzmowania 25 października wtorek godz. 1800 w kościele w Trześni. 

6. W najbliższy wtorek, 25 października, przypada kolejny nasz parafialny Dzień Świętości 

Życia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji obrony życia i w intencji dziecka 

utraconego o godz. 1730. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób, które podjęły się 

duchowej adopcji dziecka poczętego i tych, którzy utracili dziecko.. 

 

7. Zbliża się  miesiąc listopad naszej modlitwy za zmarłych. Na stoliku znajdują się kartki 

wypominkowe za zmarłych. 

 

8. Dzisiaj od  godz. 700 odbywa się na placu kościelnym kiermasz ciast zorganizowany przez 

Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Trześni. Dochód przeznaczony jest na 

wyposażenie Sali multimedialnej. A na godz. 1700 do remizy OSP w Trześni zapraszamy na 

program artystyczny Trześniowskie Anioły. 

 

9. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik z ul. Sandomierskiej nr  od 76 do 90 za kwiaty i 

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

od 91 do 105. 

 
10. W ostatnim tygodniu Bóg powołał do siebie Ryszarda Tosia i Danutę Cąpała. Niech 

dobry Bóg okaże miłosierdzie i obdarzy wieczną radością. 

 

11. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy obfitości Bożych 

darów oraz szczególnej opieki Matki Zbawiciela. 


