
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 27 marca 2022 

 

1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną 

niedzielą radości. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To 

znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium 

paschalnego Jezusa Chrystusa. 

 

2. Najbliższy piątek, 1 kwietnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Zapraszamy serdecznie 

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

o 16:00, o 17:15 dla dorosłych i o 19.00 dla młodzieży. Spowiedź na I piątek od godziny 

15:00 dla dzieci i od 17:00 dla dorosłych. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek 

po Drodze Krzyżowej dla młodzieży. Zbiórka dla Kandydatów na ministrantów w sobotę       

o 11:00 w kościele. 

 

3. Sobota, 2 kwietnia, będzie pierwszą sobotą miesiąca, odwiedziny chorych w domach od 

godz. 8:00. Po Mszy św. o godz. 7:00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.  Istotą 

nabożeństwa pierwszych sobót jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, 

są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem wiecznych mąk ludzi w piekle. Maryja 

pragnie ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami 

grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła i skłonić ich do nawrócenia. „Przyrzekam być 

obecna w godzinie śmierci z łaskami koniecznymi do zbawienia tym, którzy przez pięć 

kolejnych pierwszych sobót miesiąca przystąpią do spowiedzi i Komunii Świętej, odmówią 

różaniec, będą mi towarzyszyć w ciągu 15 minut rozmyślając tajemnice różańca i ofiarują to 

wszystko w intencji wynagrodzenia.”  

 

4. W sobotę przypada także 17. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak 

nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla 

nas i całego świata. Najbliższa niedziela, 3 kwietnia, będzie pierwszą niedzielą miesiąca, 

zmiana tajemnic Żywego Różańca. Nie będzie Mszy chrzcielnej o 12:30. Gorzkie żale             

z kazaniem pasyjnym o godz.17:00.  

 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Tadeusz 

Piwowarski, proboszcz z Jurkowa. O godz. 9:30 szczególnie zapraszamy młodzież, a o 11:00 

dzieci z rodzicami. W poniedziałek, wtorek i środę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 będą 

miały spotkania rekolekcyjne w ramach zajęć szkolnych. Dzieci z Mszany Górnej o godz. 

17:30, a dzieci z Łostówki w czwartek i piątek w ramach zajęć szkolnych. Msze święte dla 

dorosłych w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9:00 i 18:00. Nauki stanowe o godz. 19:00 

w poniedziałek dla mężczyzn, we wtorek dla kobiet i w środę dla młodzieży. Bardzo prosimy 

o skorzystanie ze spowiedzi już przy okazji I piątku. 

 

6. Dziękujemy za ofiary na Misje i na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Marii Chorągwickiej, 

Anny Ogiela z Łostówki, Michała Mrózka, Marii Kowalczyk, Bogusławy Figury i Jana 

Madeja oraz za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego z Róży Katarzyny Potaczek z Łostówki, 

Jerzego Budacza, Leony Kacik, Barbary Gucia i Stanisława Gucia z Mszany Górnej. 

 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Pana odeszli: Śp. Maria Stożek, 

Śp. Jadwiga Kwaśniewska–Sikora, Śp. Jan Szynalik, Śp. Włodzimierz Mirek, Śp. Władysław 

Karpierz. Dobry Jezu, a nasz Panie…   

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


