
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13 marca 2022 

 

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu 

i Solidarności z Misjonarzami. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby 

doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Dziś przypada także               

9 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, 

aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie     

z Najlepszym Pasterzem.   

 

2. W minionym tygodniu przeżywaliśmy wizytację kanoniczną. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do uroczystego przebiegu wizytacji biskupiej, która wypadła bardzo pomyślnie. 

Dziękujemy Różom Różańcowym, duszpasterstwom dorosłych, Ministrantom i Lektorom, Panu 

Organiście i Panu Kościelnemu, Scholi, młodzieży, Chórowi Męskiemu oraz Chórowi Gospel, 

Orkiestrze z Mszany Dolnej oraz Mszany Górnej, Siostrom Zakonnym, Asyście Zagórzańskiej              

i Radzie Parafialnej oraz wszystkim, którzy w ten dzień modlili się razem z ks. Biskupem Robertem      

i przeżywali wspólnie wizytację pasterską. Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz młodzieży, która      

w ubiegłą niedzielę przyjęła Sakrament Bierzmowania za ofiarę złożoną dla parafii za którą 

zakupiliśmy  stuły kapłańskie, naczynie na wodę święconą oraz księgę Ewangelii, z której będziemy 

korzystać podczas uroczystości parafialnych. 

 

3. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. 

Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także 

orędownikiem dobrej śmierci. Również w sobotę 19 marca rozpocznie się Tydzień Modlitw o Ochronę 

Życia. Zachęcamy w tych dniach do wspólnej modlitwy i refleksji nad życiem. Deklaracje 

przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego są dostępne na stoliku z ulotkami,         

a szczegóły i intencje na każdy dzień znajdują się w broszurkach oraz na naszej stronie internetowej. 

 

4. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:00, a droga krzyżowa w każdy piątek o godz. 

16:00 dla dzieci, o 17:15 prowadzona przez grupy parafialne i o 19:00 dla młodzieży. Dziękujemy za 

ofiary na Misje i na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Józefa Węglarza, Marii Zięba, Janiny Wilk, 

Ludwiki Żmudy, Józefy Myszogląd z Łostówki i Kazimierza Wójcika. Dzisiaj Rada Parafialna zbiera 

ofiary na remont naszej świątyni. Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11:00      

w kościele. Serdecznie zapraszamy 

 

5. W związku z sytuacją migracyjną przekazaliśmy przez Caritas informację o możliwości przyjęcia 

uchodźców w wolnych pomieszczeniach na wikarówce. Niestety dom parafialny na dzień dzisiejszy 

nie dysponuje prysznicami i nie jest ogrzewany, dostępne są tylko sanitariaty. 

 

6. W dekoracji ołtarza znajduje się figura św. Michała Archanioła odlana z brązu, która pierwotnie 

miała być wzorem pomnika, który mógłby znajdować się na rynku lub w otoczeniu kościoła. 

Wysokość figury wyniosłaby 3,5 metra, a koszty pochodziłyby ze zbiórki społecznej od 

indywidualnych ofiarodawców. Będziemy wdzięczni za przekazanie opinii na ten temat członkom 

Rady Parafialnej przed najbliższym spotkaniem, które odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. 

 

7. Dziś wolontariusze Domowego Hospicjum w Wiśniowej rozdają ulotki z listą najpotrzebniejszych 

artykułów dla podopiecznych tej placówki. Te wyszczególnione dary będziemy zbierać za tydzień       

w niedzielę 20 marca na wszystkich Mszach św. przed głównym wejściem naszego kościoła. 

 

8. Orędownictwo Świętego Józefa niech wspomaga naszą modlitwę za zmarłych z naszej wspólnoty 

parafialnej, którzy w ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Śp. Stefania Pachura, Śp. Józef Piekarczyk, 

Śp. Anna Jackowiec. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie… 
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