
SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 20 lutego 2022 

 

1. Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wraz z całym Kościołem, 

abyśmy spełniali słowem i czynem to, co podoba się Bogu. Niech sprawowanie tajemnicy 

paschalnej Jezusa Chrystusa będzie doświadczeniem zbawczej mocy Boga i umocnieniem na 

trud kolejnego tygodnia. W przyszłą niedzielę, 27 lutego rozpocznie się 55 Tydzień Modlitw 

o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów. Modlitewną pamięcią ogarnijmy 

wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich najbliższych, wypraszając im wolność od nałogu. 

 

2. W dniach 5 i 6 marca będziemy przeżywali wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi     

ks. bp. Robert Chrząszcz. Szczegółowy program podamy w przyszłą niedzielę. W tym roku 

Środa Popielcowa przypada 2 marca. Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w naszej parafii 

3 kwietnia.  

 

3. W niedzielę 27 lutego na Mszy św. o godz. 11.00 będziemy modlić się w intencji              

ks. Mirosława i złożymy życzenia z okazji przypadających imienin. Również w przyszłą 

niedzielę w naszym kościele przeprowadzimy akcję ,,Wyślij pączka do Afryki”. Dzieci 

przygotują pączki, które będzie można nabyć, a ofiary przekazane będą na rzecz Misji            

w Afryce prowadzonych przez Księży Kapucynów. Zapraszamy na spotkanie Grupy 

Apostolskiej Młodzieży w piątek o godz. 19.00. 

 

4. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 8 665 zł i 10 euro, na konto remontowe 

przekazano 8 730 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy pamiętają o potrzebach 

parafii i dodatkowo wspierają ofiarami prace remontowe.  

 

5. W dniu dzisiejszym w ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego wystawienie 

Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godz. 15:00. Od godziny 16:30 do 17:00 

adorację poprowadzi Grupa Modlitewna, a w przyszłą niedzielę Wspólnota Żywego Różańca. 

 

6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: +Śp. Franciszek 

Rataj. Wieczne odpoczywanie… 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W najnowszych numerach ,,Gościa niedzielnego” i ,,Niedzieli” 

znajdziemy artykuły dotyczące zarzutów skierowanych przeciwko Benedyktowi XVI, a         

w numerze ,,Miłujcie się” m.in. niesamowite historie osób, które przeżyły aborcje i świadczą 

dziś o wartości życia. 

 

 W tym tygodniu patronuje nam: 

- środa, 23 lutego - Święty Polikarp, uczeń Świętego Jana, biskup Smyrny, męczennik za 

wiarę. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości pozyskania dotacji do wymiany 

kotła węglowego na gazowy. Zainteresowanych Mieszkańców Miasta zachęca do składania 

deklaracji uczestnictwa w projekcie. Można pozyskać do 14 000 zł. Szczegółowe informacje 

udzielane są w Urzędzie Miasta, pok. 201 (II piętro), telefonicznie pod numerem (18) 33 

10 622 wew. 201 lub e-mail. ekomd@mszana-dolna.pl  

mailto:ekomd@mszana-dolna.pl

