
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 czerwca 2022 

 

 

1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech 

Osobach. Ta prawda wiary przekracza możliwości naszego rozumu i pozostaje dla nas wielką 

tajemnicą. Najprostszym jej wyznaniem jest modlitwa „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 

Świętemu”, a także znak krzyża. Dziś kończy się okres wielkanocnej Komunii Świętej. Dzisiaj 

Rada Parafialna przyjmuje ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać wszystkich ofiarodawcom. 

 

2. Jutro, 13 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 18:00 nabożeństwo fatimskie. Do asysty zapraszamy 

Chór Męski im. ks. Józefa Hajduka. W czwartek, 16 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała. Przez udział         

w procesji wyznajemy naszą wiarę w realną obecność Chrystusa w Chlebie eucharystycznym. Msze 

Święte w naszym kościele o godz. 6:30, 8:00, 10:00, 15:00 i 18:00. W kaplicy w Łostówce o godz. 

17:00. Procesja eucharystyczna wyruszy po Mszy Świętej o godz. 10:00 z naszego kościoła do 

parafii Miłosierdzia Bożego. 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. Spotkanie w sprawie ołtarzy w poniedziałek o godz. 17:00 na plebani. 

 

3. Od piątku rozpocznie się Oktawa Bożego Ciała. Po zakończeniu Mszy św. wieczornej procesja    

z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, a w niedzielę 19 czerwca po Mszy św. o 11:00.       

24 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do tej uroczystości 

przygotujemy się Nowenną, którą rozpoczniemy w środę 15 czerwca, a zakończymy Aktem 

Osobistego Poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

 

4. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: Śp. Stefania Blecharczyk. 

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie… 

 

5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” rozmowa z prof. Weilerem      

o wartościach chrześcijańskich, których należy bronić w Unii Europejskiej oraz artykuł                   

o perspektywach wyniesienia na ołtarze Edmunda Wojtyły, brata Jana Pawła II. ,,Gość Extra” 

poświęcony jest w całości Eucharystii, a w ,,Niedzieli” m.in. o współczesnych ministrantach             

i lektorach oraz inspirujące wypowiedzi młodych ludzi służących przy ołtarzu.   

 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, 

mądrości i gorliwości w podejmowaniu codziennych obowiązków oraz doświadczenia bliskości 

Boga w drugim człowieku. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 13 czerwca – Święty Antoni z Padwy, kapłan franciszkański i doktor Kościoła, 

wybitny kaznodzieja, patron osób i rzeczy zaginionych; 

- środa, 14 czerwca – Błogosławiony Michał Kozal, biskup i męczennik zamordowany w obozie     

w Dachau;  

- piątek, 17 czerwca – Święty Albert Chmielowski, zakonnik, który porzucił karierę artysty               

i poświęcił życie ubogim i odrzuconym. 

 

 

 



Do ogłoszeń: 

 

 Szkoła muzyczna I stopnia w Mszanie Dolnej zaprasza na dni otwarte 13 i 14 czerwca w godz. 

15:00 – 17:00 w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (Leśna) przy ul. Matejki 11. 

Szczegółowe informacje na plakatach w gablotkach. 

 

 Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, iż w dniu 18.06.2022 r. (sobota) o godz. 16:00 w Remizie 

OSP w Łostówce, odbędzie się spotkanie dotyczące informacji na temat dofinansowań do wymiany 

starych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze oraz możliwość złożenia deklaracji do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 


