
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 9 stycznia 2022 

 

1. Od jutra w liturgii Kościoła rozpoczyna się okres zwykły. W Polskiej tradycji śpiewamy 

jeszcze kolędy, natomiast liturgia słowa ukaże nam Pana Jezusa rozpoczynającego działalność 

publiczną i głoszenie Ewangelii. W dniu dzisiejszym szczególnie dziękujemy za dar Chrztu 

Świętego. Dzisiaj Rada parafialna zbiera ofiary na cele remontowe. W przyszłą niedzielę 

Msza święta chrzcielna o godzinie 12:30. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu, w pozostałe dni pół godziny przed Msza świętą wieczorną. 

 

2. W dniach od 12 do 21 sierpnia br. organizujemy parafialną kolonię dla dzieci i młodzieży  

pod hasłem "Wakacje z Bogiem na Mazurach" Koszt wyjazdu to 1200 złotych. Zapisy wraz        

z pierwszą ratą 300 złotych u Księdza Michała. Do końca stycznia pierwszeństwo zapisu mają 

dzieci i młodzież z parafialnych grup duszpasterskich. Szczegółowe informacje są na plakacie 

w gablocie i na stronie parafii na Facebooku. 

 

3. Zapraszamy małżeństwa do udziału w Kręgach  Domowego Kościoła naszej parafii. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 30 stycznia po Mszy o godzinie 9.30. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z ks. Michałem. Młodzież naszej parafii zapraszamy na 

spotkanie Grupy Apostolskiej w piątek o godzinie 19:00 w Domu Parafialnym. 

 

4. W tym tygodniu do wspólnych spotkań kolędowych w naszym kościele zapraszamy 

mieszkańców Mszany Górnej: 

 

10.01.2022 Poniedziałek os.: Kępy, Krzystki, Fligi 

11.01.2022 Wtorek os.: Węglarze Górne, Sawiny, Dziedziny 

13.01.2022 Czwartek os.: Polaki, Janie, Romasy, Kraski, Witki 

14.01.2022 Piątek os.: Węglarze, Fijasy, Capki, Bielaki, Krupy 

15.01.2022 Sobota os.: Żyły, Steczki, Dudziki 

 

Nowych mieszkańców parafii jak również w sprawie błogosławieństwa nowych domów 

prosimy o kontakt w kancelarii. 

 

5. W czwartek 13 stycznia przed Mszą świętą o godzinie 18:00 odbędzie się koncert uczniów 

i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu. 

 

6. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ostatnich wydarzeń parafialnych. Znajdują się one w 

gablotce i na stronie internetowej parafii w zakładce galeria. Pani Marii Majda dziękujemy za 

foto relację z różnych uroczystości parafialnych. 

 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Śp. Zygmunt 

Setlak, Śp. Jan Farganus, Franciszek Staroń 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

Szpital w Limanowej zaprasza mieszkańców powiatu limanowskiego w wieku 50-65 lat na 

bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu. Szczegółowe informacje oraz zapisy na 

badania prowadzone są pod numerem telefonu 668-535-114 


