
DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 16 stycznia 2022 

 

1. W najbliższy wtorek 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

Przez kolejne dni będziemy modlić się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. 

Natomiast jutro 17 stycznia przypada XXV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 

W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę,  22 stycznia – Dzień 

Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków 

i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia 

wiecznego. 

 

2. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła ofiary na cele remontowe w kwocie 8 515 zł,  

na  konto  remontowe  wpłynęło 15 860 zł. Z Mszy świętych zbiorowych za miesiąc grudzień 

przekazano 10 265 zł. Kolędnicy Misyjni zebrali 6 492, 73 zł i 5 euro. Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom.  

 

3. Zgodnie z nowym dekretem ks. Arcybiskupa z dnia 20 grudnia 2021 r., od 1 stycznia br.    

w związku z potrzebą pilniejszego koordynowania Dzieł Miłosierdzia ( Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej, Fundusz Ochrony Życia SOS), kapłani naszej archidiecezji są zobowiązani do 

przekazywania stypendiów z Mszy świętych binowanych i trynowanych, czyli drugiej lub 

trzeciej Mszy w danym dniu oraz Mszy świętych zbiorowych na konto Kurii Metropolitalnej. 

W związku z tym ofiary składane przy okazji Mszy świętych zbiorowych nie zostaną 

przeznaczone na rzecz parafii. 

 

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

 

17.01.2022 Poniedziałek Mszana Górna os.: Zagórki, Sołtysy 

18.01.2022 Wtorek Mszana Górna os.: Majerony, Malce, Antosze, Wcisły 

20.01.2022 Czwartek ul. Starowiejska, Mickiewicza, Krasińskiego, Kolbego, Ogrodowa 

21.01.2202 Piątek ul. Leśna 

22.01.2022 Sobota ul. Spadochroniarzy 

 

Zapraszamy nowych mieszkańców bloku przy ul. Starowiejskiej 11B do kontaktu                  

w kancelarii parafialnej. 

 

5. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: +Śp. Wilhelmina Skocz, 

Śp. Michał Antosz. Wieczne odpoczywanie… 

  

6.  Dzisiaj Msza Św. chrzcielna o godzinie 12:30. Przypominamy o zapisach na kolonię 

parafialną dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje u ks. Michała, na plakatach          

w gablocie oraz na stronie parafii na Facebooku. Przy okazji dziękujemy wszystkim 

współpracującym w tworzeniu parafialnego Facebooka, w tym pani Monice Antosz – 

Grodzickiej za udostępnianie zdjęć i artykułów. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży 

Misyjnej Bogusławy Figury. 

 

W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni  

- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, opiekun ubogich, 

wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;  

- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka, dziewica i męczennica. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


