
ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 27 lutego 2022 

 

1. Dziś ósma niedziela zwykła w roku liturgicznym. Rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw       

o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość 

w naszych rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne 

wyrzeczenia w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby 

alkoholowej najbliższych. 

 

2. W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas 

Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze 

oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych).W Środę Popielcową rozpoczynają się także 

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które potrwają do pierwszej niedzieli Wielkiego 

Postu. W Środę Popielcową Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o 6.30, 8:00, 

9:30, 15:00 i o 18:00. W kaplicy w Łostówce o godzinie 17:00. Przypominamy, że                  

w przyszłą niedzielę będziemy przeżywali wizytację kanoniczną ks. bp. Roberta Chrząszcza. 

W związku z tym nie będzie posypania głów popiołem po niedzielnych Mszach św. Pomocą 

w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne. Zapraszamy 

serdecznie na drogę krzyżową w piątek o godz. 15:30 dla dzieci, po niej Msza 

Pierwszopiątkowa o 16:00, a o 17:15 dla młodzieży i dorosłych. Od kolejnego piątku będzie 

również Droga Krzyżowa dla młodzieży o 19:00. Spowiedź na I piątek od godziny 15:00 dla 

dzieci i od 17:00 dla dorosłych. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w tą 

niedzielę o godz. 17:15.  

 

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

Odwiedziny chorych w sobotę od godziny 8:00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu  

w czwartek od 7:30 do 18:00. Dzisiaj zakończenie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego, 

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

17:00 adorację poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca. Dziękujemy za ofiarę na Misje        

z Róży Kazimierza Wójcika. 

 

4. Prosimy, aby przyjmowanie Komunii Świętej w naszej parafii odbywało się  

w następującym porządku. Przez środek kościoła przyjmujemy Komunię w dwóch rzędach  

w postawie stojącej, a na bokach w postawie klęczącej wzdłuż stopnia komunijnego.  

 

5. Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony w naszej parafii 6 marca na Mszy św. o godz. 

15:00. Nie biorących udziału w bierzmowaniu prosimy o wybranie innej godziny Mszy św.  

W czwartek i piątek kandydaci do Bierzmowania przychodzą na Mszę św. o godz. 18:00, a po 

niej odbędzie się próba ceremonii. Spowiedź przed Bierzmowaniem będzie  

w sobotę od 15:00 do 17:00.  

 

6. Odpowiadając na apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w związku z trudną 

sytuacją na Ukrainie, dzisiaj zbiórka do puszek, a w Środę Popielcową na tacę na pomoc 

obywatelom Ukrainy. Zapraszamy również do włączenia się w akcję ,,Pączek dla Afryki”, 

ciastka i pączki przygotowane przez dzieci, można zakupić w domu parafialnym.  

 

7. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Marian Surówka,       

Śp. Franciszek Myszogląd, Śp. Anna Kuczaj. Wieczne odpoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronuje nam: 

- piątek, 4 marca – Święty Kazimierz, królewicz, wielki czciciel Maryi, patron archidiecezji 

krakowskiej 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 



Do ogłoszeń: 
 

1. Zapisy dzieci do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi              

w Mszanie Dolnej na rok szkolny 2022/2023 rozpoczynają się od wtorku 01.03.2022r. 

Kartę zapisu można odebrać w biurze przedszkola lub stronie internetowej 

przedszkola. Wydawanie i przyjmowanie kart trwać będzie od 01 do 15 marca. Na stronie 

internetowej przedszkola dostępne są szczegółowe zasady rekrutacji. Rozstrzygnięcie 

rekrutacji nastąpi 4 kwietnia 2022 r. 

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej już po raz piąty zaprasza na zbiórkę krwi, 

która odbędzie się 5 i 6 marca (sobota i niedziela) w godzinach 8:00 - 13:00 w remizie 

OSP przy ul. Matejki 3. Każdy z nas lub ktoś z naszych bliskich może w każdej chwili 

znaleźć się w sytuacji, gdy będzie potrzebna krew, szczególnie w świetle ostatnich 

wydarzeń na wschodzie. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i maseczkę. 

 

3. Dyrektor NZOZ w Mszanie Górnej informuje, że od 1 marca 2022 r. Ośrodek Zdrowia     

w Mszanie Górnej zostaje przeniesiony do wyremontowanego budynku Mszana Górna 

401. 

 

 

 

 


