
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 22 maja 2022 

 

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża 

się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej 

w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa 

w codziennym życiu.  

 

2. Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Przez trzy kolejne dni 

będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących na roli, a także      

o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych środków do życia. Po Mszy św.     

o godz. 6:30 procesja do krzyża misyjnego z litanią do Wszystkich Świętych, następnie Msza św.        

o godz. 7:15. 

 

3. We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki 

Wiernych. W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. 

Żyjącym wypraszajmy w modlitwie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a zmarłym 

łaskę życia wiecznego. W sobotę, 28 maja, przypada 41 rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego. Dziękujmy za przykład jego wierności Bogu, Kościołowi i ojczyźnie.  

 

4. W najbliższą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek przed 

Uroczystością rozpoczniemy Nowennę do Ducha Świętego połączoną z nabożeństwem majowym. 

 

5. W poniedziałek zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną i Majówkę uczniów klas ósmych podczas 

których będziemy szczególnie modlić się o dary Ducha Świętego dla nich na czas egzaminów.           

W czwartek o 19.00 spotkanie przed pielgrzymką do Grecji i wpłata pozostałej kwoty za wyjazd 500 

złotych i 325 euro. W piątek o 19.00 spotkanie w Domu Parafialnym dla rodziców i uczestników 

parafialnej kolonii na Mazurach oraz wpłata pozostałej kwoty za wyjazd w wysokości 900 złotych.  

 

6. Rodzice i rodzina Maksymilianka dziękuje za okazane wsparcie i pomoc materialną. W minioną 

niedzielę zebrali 28.026 zł. Osobne podziękowanie dla firm Jaśkowiec i Oberwanka. Dzisiaj po 

Mszach świętych wspomagamy materialnie OSP z Mszany Dolnej, Mszany Górnej i Łostówki. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” m.in. historia beatyfikowanej właśnie Pauliny 

Jaricot, założycielki Żywego Różańca, a także dlaczego Rosjanie ślepo wierzą Putinowi.                    

W ,,Niedzieli” m.in. czym współczesna matka Polka różni się od mam, którymi kiedyś były nasze 

babcie i prababcie. Czy bycie matką w XXI wieku jest łatwiejsze niż dawniej? 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

Inne: 

 

 Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 29 maja 

2022 od godz. 14:00 w Parku Miejskim przy ulicy Orkana. W programie wiele atrakcji: gry                  

i konkursy, dmuchane zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, rodzinna gra terenowa i wiele innych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

 PGNiG zaprasza na dyżury, w ramach których przedstawiciel udzieli wszelkich informacji. Najbliższe 

spotkanie odbędzie się 24.05.2022 r. w godzinach 8.00 - 14.00 w sali narad Urzędu Miasta  

 

 Zespół Akustyków Słuchu zaprasza na bezpłatne badanie słuchu w każdy piątek w godz. 9.00 – 14:00 

w poradni Allmedica przy ul. Orkana 10, gabinet nr 102. Rejestracja pod numerem telefonu (18) 33 

71 010  


