
DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 19 czerwca 2022 

 

 

1. Dziś przypada dwunasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Procesja eucharystyczna wokół 

kościoła po Mszy św. o godz. 11:00. W czwartek, 23 czerwca, przypada liturgiczna uroczystość 

Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela oraz zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo 

dzieci po procesji. W poniedziałek wspomnienie bł. Władysława Bukowińskiego. 

 

2. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także Światowy 

dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. Podczas Eucharystii o godz. 18:00 będziemy prosić aby Pan Jezus uczynił serca 

nasze według serca Swego oraz o świętość życia dla kapłanów. Po Mszy świętej adoracja 

Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00, po nim Akt poświęcenia 

siebie dwóm Sercom oraz Uznanie Chrystusa Królem swego serca, rodziny i Ojczyzny. W piątek         

o godz. 17:30 Msza święta w kaplicy św. Barbary na Łostówce.  

 

3. Piątek jest także dniem zakończenia roku szkolnego i katechetycznego. Msza święta w naszym 

kościele dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców o godz. 8:00, w Zespole Szkół w Mszanie 

Górnej o godz. 8:00, na Łostówce o godz. 9:00. 

 

4. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy Świętej wieczornej. Do czwartku włącznie jest 

połączone z procesją eucharystyczną. W minioną niedzielę Rada Parafialna przyjęła ofiary na remont 

naszej świątyni w kwocie 8.480 zł, na konto remontowe wpłynęło 3.110 zł. Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Misyjnej Bogusławy Figury. 

 

5. Spotkanie w sprawie parafialnej kolonii na Mazurach dla dzieci i młodzieży wraz z oddaniem kart 

kwalifikacyjnych w niedzielę po Mszy o 11.00 w Domu Parafialnym.  

 

6. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do domu Ojca: Śp. Maria Michalczewska, Śp. 

Rozalia Zając, Śp. Krystyna Kowalczyk, Śp. Tadeusz Chalcarz, Śp. Leona Aksamit. Wieczne 

odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

7. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” o adoracji Najświętszego Sakramentu 

oraz o zagrożeniach, na jakie narażone są dzieci nadmiernie korzystające ze smartfonów i Internetu.   

W ,,Niedzieli” m.in. o roli ojca we współczesnym świecie. Jest także nowy numer ,,Miłujcie się”. 

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów oraz kształtowania własnego 

serca na wzór Serca Jezusowego. 

 

 

  

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

W tym tygodniu patronuje nam: 

- wtorek, 21 czerwca – Święty Alojzy Gonzaga, jezuicki zakonnik, patron młodzieży studiującej.  

- sobota, 25 czerwca – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  

 

 

 

 

 



Do ogłoszeń: 

 

 Organizowana jest pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 10 lipca br. Wyjazd       

w niedzielę o godz. 6:00 z Mszany Dolnej. Zapisy w sklepie z dewocjonaliami ,,Michael” lub             

w zakrystii przed i po Mszach świętych. Koszt przejazdu 60 zł. 

 

 Urząd Miasta przypomina 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.  

 

 W sobotę 25 czerwca o godz. 14:00 w Hali Sportowej przy SP nr 1 w Mszanie Dolnej odbędzie się 

promocja książki naszego parafianina Michała Wójcika ,,Dziedzictwo sportowe Miasta Mszana 

Dolna” 

 

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

