
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 29 maja 2022 

 

1. Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przygotowujemy się do uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego przez nowennę, którą odmawiamy codziennie po Mszy Świętej o godz. 

18:00. We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.          

W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu będziemy modlić się 

szczególnie za wszystkie dzieci, aby wzrastały w łasce Bożej, mądrości i były otaczane miłością       

i troską przez swoich rodziców. 

 

2. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Nabożeństwo czerwcowe ze śpiewem Litanii do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św. 

wieczornej, a w niedzielę o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. 

 

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

W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek spowiedź dla dzieci od 

godz. 15:00, Msza święta o godz. 16:00. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 6:15 i 17:00. 

W sobotę odwiedziny chorych w domach od godz. 8:00. Po Mszy św. o godz. 7:00 nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. 

 

4. W sobotę 4 czerwca odbędzie się uroczystość Jubileuszowa - Złote Gody małżeństw z terenu 

Miasta i Gminy Mszana Dolna, roczniki 1970 - 1971. Do udziału we Mszy św. zapraszamy także 

rodziny Jubilatów. W sobotę w Wigilię Zesłania Ducha Świętego po Mszy św. wieczornej 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na czuwanie modlitewne. Zakończenie około 

godz. 20:00. 

 

5. W najbliższą niedzielę, 5 czerwca przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy 

okres Wielkanocy. Będzie to jednocześnie pierwsza niedziela czerwca, zmiana tajemnic Żywego 

Różańca, a po Mszach świętych wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja. Msza 

święta chrzcielna o godz. 12:30. Spotkanie dla Grupy parafialnej mężczyzn w czwartek, a dla 

Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek. Oba spotkania o 19.00 w Domu Parafialnym, serdecznie 

zapraszamy.  

 

6. 16 czerwca będziemy przeżywali Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym 

roku procesja wyruszy z naszego kościoła do kościoła Miłosierdzia Bożego. Uroczystości 

rozpoczną się Mszą świętą o godz. 10:00. O przygotowanie I ołtarza przy Urzędzie Miasta prosimy 

mieszkańców Łostówki, osiedla: Gobory, Bulaki, Farganusy i Myszoglądy. II ołtarza przy 

restauracji ,,Perła” mieszkańców Mszany Górnej, osiedla: Dziedziny, Żyły, Steczki, Dudziki                 

i Węglarze Dolne. Do niesienia baldachimu prosimy 6 - osobową asystę Staży OSP i Zagórzan. 

 

7. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: Śp. Stefan Potaczek. Wieczne 

odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 

8. Urząd Gminy Mszana Dolna serdecznie zaprasza na XVII Gorczańskie Spotkanie z Janem 

Pawłem II w Lubomierzu – Rzekach w dniu 05.06.2022 r. w pobliżu starej kaplicy ,,Na ogrodach”. 

Początek uroczystości o godz. 15:00. Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz na plakatach. 

 

9. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” warto przeczytać o tym, co dla nas 

wynika z wniebowstąpienia Pana Jezusa. W ,,Niedzieli” m.in. o sile Różańca i jego znaczeniu oraz 

cudach w życiu osób które się w ten sposób modlą. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 



Inne: 

 

 W niedziele 5 czerwca w Rabce-Zdroju odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny, organizowany 

przez Domowy Kościół – Oazę Rodzin. Rozpoczęcie Mszą Świętą w kościele św. Teresy o godz. 

14.00 i przemarsz do amfiteatru, gdzie będą miały miejsce dalsze części i atrakcje, między innymi 

koncert Małego TGD i katolickiego rapera Anatoma. Szczegóły na plakacie, zachęcamy do wzięcia 

udziału w tym wydarzeniu.  

 

 Urząd Miasta informuje o obowiązku wypełnienia przez każdego właściciela lub zarządcę budynku 

deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, termin deklaracji mija 30 czerwca  

2022 r. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna. Deklaracje można złożyć elektronicznie na 

stronie www.zone.gunb.gov.pl lub pobrać odpowiedni rodzaj deklaracji, a następnie złożyć 

wypełnioną w Urzędzie Miasta. Deklaracja jest dostępna w formie pliku PDF na stronie 

internetowej Urzędu Miasta lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta.  

 

 Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie pragnie podziękować 

Dzieciom, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w tym roku w naszej parafii za ofiarę na misje 

w kwocie 2750 zł, jako pomoc dla dzieci w krajach misyjnych, życząc obfitości łask Bożych na 

każdy dzień. 

 

 

http://www.zone.gunb.gov.pl/

