
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Trześni 

Trześń, ul. Kościelna 25, 39-432 Gorzyce 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

30 października 2022 rok 

1. Jutro, 31 października Msza Święta o godz. 1700 i ostatnie nabożeństwo różańcowe. Dziękujemy 

wszystkim, którzy przez cały miesiąc gromadzili się na wspólnej modlitwie. 

 

2. W wtorek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W naszej świątyni Msze Święte 

będą sprawowane jak w każdą niedzielę. Msza Święta w intencji zmarłych połączona z Nieszporami 

za zmarłych  zostanie odprawiona o godz. 1200. Po Mszy Świętej procesja na cmentarz. Zadbajmy o 

groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci i szacunku wobec tych, którzy nas 

wyprzedzili w drodze do wieczności. 

 

3. W środę, 2 listopada, przypada w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza 

Święta o godz. 900, a następnie procesja na cmentarz. 

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas Nowenny adoruje Róża Matki 

Bożej Dzikowskiej z Trześni pani Krystyny Warzyckiej.  

 

4. Od wtorku przez oktawę po Mszy Świętej wystawienie Najśw. Sakramentu i wypominki z 

różańcem za zmarłych. W Niedzielę wypominki o godz. 1700, po wypominkach Msza Święta.  

 

5. Czwartek o godz. 1600 Godzina Biblijna prowadzona przez Akcję Katolicka. O godz. 1700 

wypominki z różańcem za zmarłych. Po wypominkach Msza Święta. 

  

6. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków 

uzyskania odpustu należą: nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak 

przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach 

wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

 

7. Piątek   o godz. 1500  wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja podczas której można skorzystać 

z Sakramentu pokuty z racji Pierwszego Piątku miesiąca. O godz. 1630 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką i o godz. 1700 wypominki za zmarłych i Msza Święta. 

 

8. Sobota, 5 listopada, to pierwsza sobota miesiąca. Rano po Mszy Świętej nabożeństwo ku czci 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.  

 

9. W niedzielę za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Świętej 

wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja. W niedzielę o godz. 1700 wypominki za zmarłych i 

Msza Święta. 

10. Dziękujemy mieszkańcom  Sokolnik z ul. Sandomierskiej nr  od 91 do 105 za kwiaty i sprzątanie 

kościoła. O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z  ulicy Sandomierskiej nr od 106 do 120. 

 

11. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz 

szczególnej opieki Matki Zbawiciela. 


