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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 3 kwietnia 2022 

 

1. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część okresu liturgicznego, która 

będzie miała charakter pasyjny. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować 

codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją          

w kościołach zasłaniane są krzyże. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca, 

zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja powszechna na miesiąc kwiecień: Za 

pracowników służby zdrowia, aby ich zaangażowanie w opiekę nad osobami chorymi             

i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne 

wspólnoty. Intencja parafialna: O owocne przeżycie Triduum Paschalnego w naszych 

rodzinach i wspólnocie. Nabożeństwo gorzkich żali dzisiaj o godz. 17:00. W czwartek 

całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. W piątek serdecznie zapraszamy na 

nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:15 prowadzoną przez grupy 

parafialne i o 19:00 dla młodzieży. 

 

2. Od dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które prowadzi ks. 

Tadeusz Piwowarski. Szczegółowy program wywieszony jest w gablotkach i na stronie 

internetowej parafii. Ofiara z tacy w środę przeznaczona będzie na potrzeby rekolekcji. 

Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. 

Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo 

palm na Mszy św. o godz. 11:00. Rozpoczęcie uroczystej procesji przy krzyżu misyjnym        

o godz. 10:45. W przyszłą niedzielę rada parafialna będzie zbierać ofiary na remont naszej 

świątyni. 

 

3. Dziękujemy za ofiary na Misje i na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Stanisławy Dudzik      

i Marii Sitkowskiej oraz za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego z Róży Józefy Białkowskiej      

i Janiny Flig. 

 

4. Zapraszamy parafian, którzy zapisali się na pielgrzymkę do Grecji śladami św. Pawła na 

spotkanie organizacyjne w czwartek 7 kwietnia o 18.30 w Domu Parafialnym wraz z wpłatą 

pierwszej raty za wyjazd w wysokości 500 złotych. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży 

w piątek po Drodze Krzyżowej dla młodzieży, a spotkanie Kręgu Rodzin Domowego 

Kościoła w sobotę o 19.00 w Domu Parafialnym.  

 

5. Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z rejonu Kasinka Mała. 

Rozpocznie się ona 8 kwietnia Mszą św. o godz. 17.00 w kościele w Kasince Małej. 

Informujemy, że około 40 km trasy pokonywane są nocą, w milczeniu, samotnie lub w 

małych grupkach i wymagają bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego oraz dużej 

odporności na trud i zmęczenie. Informacje na temat uczestnictwa dostępne są na stronie 

internetowej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (www.EDK.org.pl). 

 

6. Miasto wspólnie z Gminą Mszana Dolna oraz Gminą Niedźwiedź zaprasza na uroczystości 

upamiętniające Ofiary ,,Zbrodni Katyńskiej”, które odbędą się w sobotę – 9 kwietnia br. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Mszę św. o godz. 11:00 w naszym kościele, 

następnie udamy się do parku miejskiego im. Rodziny hr. Karasińskich by oddać należny hołd 

przy katyńskim głazie, wokół którego rosną dęby pamięci. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mszanie Górnej zaprasza na wystawę prac 

wielkanocnych wykonanych przez uczestników. Wystawa będzie otwarta w dniach 7 – 8 

kwietnia w godz. od 9.00 – 15.30 w budynku ŚDS w Mszanie Górnej 401. 

http://www.edk.org.pl/

