
CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 30 stycznia 2022 

 

1. Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym, obchodzona jako Światowy Dzień 

Trędowatych. W tym tygodniu kończą się nasze spotkania kolędowe. Jutro zapraszamy 

mieszkańców ulic Jana Pawła II, Rynek, Matejki, Rakoczego, Malinowa, Smrekowa, Flizaka, 

Szymanowskiego, natomiast we wtorek 1 lutego wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału 

w spotkaniu kolędowym w wyznaczonych terminach. Dziękujemy serdecznie za wspólną 

modlitwę oraz składane przy tej okazji ofiary. W najbliższy wtorek 1 lutego o godz. 17:15 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Mszany Dolnej poprowadzi w naszym kościele Adorację Żłóbka. 

Zapraszamy Dyrekcję Szkoły, Nauczycieli, wszystkich Pracowników szkoły, Rodziców           

i wszystkich Uczniów. W ramach Adoracji żłóbka dzieci przedstawią Jasełka pt. 

"Błogosławiona Noc".  

 

2. W środę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycji zwane świętem 

Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte z błogosławieństwem świec w naszej świątyni           

o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00, w kaplicy w Łostówce o godz. 17:00. Świece prosimy 

zapalić na początku Mszy, aż do Ewangelii oraz na zakończenie Mszy, na błogosławieństwo. 

Prosimy również o zabezpieczenie świec osłonkami. Na adorację i Mszę świętą o godz. 18:00 

zapraszamy straż z Mszany Dolnej i Łostówki oraz Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej. 

Tego dnia obchodzimy także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na 

służbę Bogu i ludziom w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Ofiary 

składane na tacę przeznaczone są na wparcie zakonów klauzurowych. 

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 

15:30, o godz. 16:00 Msza św. Spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:00 oraz rano 

przed i w czasie Mszy świętej. W sobotę odwiedziny chorych w domach. Po Mszy świętej      

o godz. 7:00 różaniec i modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.  

 

4. W najbliższą sobotę i niedzielę będziemy przeżywali Peregrynację Ikony Świętej Rodziny. 

Wydarzenie to odbywa się w związku z obchodzonym w Kościele Rokiem Rodziny, który 

zakończy się w czerwcu. Słowo Boże wygłosi do nas ks. Tomasz Stec, kustosz Ikony. 

Szczegółowy plan peregrynacji dostępny na plakatach w gablotkach oraz na stronie 

internetowej parafii. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy. 

 

5. W niedzielę 6 lutego zmiana tajemnic Żywego Różańca. Na Mszy św. o godz. 11.00 

poświecenie świec dla dzieci klas III, przygotowujących się do I Komunii Świętej. O godz. 

12:30 Msza św. chrzcielna, a po niej czas na indywidualną modlitwę przy Ikonie Świętej 

Rodziny. 

 

6. Z naszej wspólnoty w ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: Śp. Józef Wojciaczyk,     

Śp. Józef Kuś, Śp. Mieczysław Armatys, Śp. Ignacy Karpierz. Wieczne odpoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 31 stycznia – Święty Jan Bosko, włoski kapłan, założyciel wspólnoty 

salezjańskiej, wybitny wychowawca młodzieży; 

-  sobota, 5 lutego – Święta Agata, dziewica i męczennica, szczególna orędowniczka              

w pożarach. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


