
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 19 grudnia 2021 

 

1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego 

oczekiwania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Modlimy się, 

aby nasza gorliwość wzrastała w miarę zbliżania się święta oraz abyśmy godnie obchodzili 

tajemnicę narodzin Syna Bożego. W dniu jutrzejszym będzie okazja do spowiedzi przed 

Bożym Narodzeniem w godzinach od 8.00-12.00 i od 14.00-18.00 z przerwą pół godzinną     

o 9:30 i 16:00. Do czwartku włącznie możliwość spowiedzi rano w czasie rorat i wieczorem 

od godz. 17:00. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi, ponieważ później może się okazać to 

bardzo utrudnione. 

 

2.  W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy 

o religijny wymiar tej wieczerzy oraz o chrześcijańskie przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech towarzyszy nam modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza                 

o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem oraz śpiew kolęd. Pasterka czyli Msza z Wigilii 

Narodzenia Pańskiego w naszym kościele o godz. 22.00 i o północy, w kaplicy w Łostówce    

o godz. 22:00. W sobotę 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze Święte wg. 

porządku niedzielnego. 26 grudnia to I niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego, Święto 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dniu przypada także święto św. Szczepana 

pierwszego męczennika. O godz. 12:30 dodatkowa msza święta chrzcielna. 

 

3. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła ofiary na cele remontowe w kwocie 12 455 zł    

i 35 euro,  na  konto  remontowe  przekazano  13 375 zł. Z mszy świętych zbiorowych za 

miesiąc listopad przekazano 7 790 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Składka              

z Pasterki przeznaczona jest na fundusz obrony życia SOS, a z niedzieli 26 grudnia na 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Zespół Charytatywny będzie wydawał 

paczki dla potrzebujących w Domu Parafialnym: 21 grudnia w godz. 11.00 - 14.00 oraz        

22 grudnia w godz. 10.00 – 12.00. Pan organista dziękuje za przyjęcie i złożone ofiary 

podczas roznoszenia opłatków do naszych domów. Opłatki można jeszcze nabyć w kościele, 

są wystawione na stoliku pod chórem. 

 

4. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do Pana: Śp. Stanisław Karkula i Śp. Renata 

Chorągwicka.  Wieczne odpoczywanie… 

 

5. Polecamy prasę katolicką. W najnowszym numerze ,,Gościa Niedzielnego” dodatek - płyta      

z kolędami w wykonaniu sióstr karmelitanek z Islandii, w ,,Niedzieli” śpiewnik kolędowy       

z obrzędem wieczerzy wigilijnej, a w dwumiesięczniku ,,Miłujcie się” m.in. praktyczny 

przewodnik objaśniający pięć warunków dobrej spowiedzi. Przypominamy, iż zgodnie            

z zaleceniami sanepidu w kościele obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz stosowny dystans, 

by uniknąć niebezpieczeństwa zakażeń. Wszystkim parafianom i gościom życzymy 

otwartości na przychodzącego Pana, posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego 

wypełniania codziennych obowiązków.  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

Burmistrz Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Mszana Dolna na otwarte 

konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. Spotkanie  odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021r.            

o godzinie 15.00 w remizie OSP, ul. J. Matejki 3. 


