
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 4 grudnia 2022 

 

1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej 

odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień 

modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórką do puszek wspieramy Fundusz Pomocy 

Kościołowi na Wschodzie. Dziś także pierwsza niedziela miesiąca, zmiana Tajemnic Żywego Różańca        

i adoracja Najświętszego Sakramentu. Intencja ewangelizacyjna na miesiąc grudzień: Aby organizacje 

wolontariatu znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż 

nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. Intencja parafialna: W intencji Ojczyzny. 

 

2. We wtorek, 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. Niech w ten dzień 

nie zabraknie życzliwości i dobroci wobec wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.                 

W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym 

dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została poczęta bez zmazy grzechu 

pierworodnego. Msze święte w naszym kościele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00, w kaplicy               

w Łostówce o godz. 17:00. 

 

3. Wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do licznego udziału w roratach, 

sprawowanych w naszej parafii w dni powszednie o godz. 6:30. W kościele i w sklepie ,,Michael” można 

nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.  

 

4. W tym tygodniu pan organista uda się z opłatkami do mieszkańców ulic: Spadochroniarzy, Piłsudskiego, 

Grunwaldzka, Słoneczna, Matejki, Rakoczego, Malinowa, Smrekowa, Flizaka, Szymanowskiego, Jana 

Pawła II, Rynek. 

 

5. Na stolikach z prasą są do odebrania ankiety, które po wypełnieniu przekażemy księżom w czasie 

tegorocznej kolędy. Zgodnie z przepisami RODO informacje te są poufne i służą do stworzenia kartoteki 

rodzinnej parafii i nie będą w jakikolwiek sposób przetwarzane. 10 i 17 grudnia w sklepach znajdujących 

się na terenie naszej parafii będzie można przekazać wolontariuszom artykuły spożywcze i środki czystości 

dla potrzebujących. 

 

6. Dzisiaj Msza święta chrzcielna o godz. 12:30. W przyszłą niedzielę Rada Parafialna będzie zbierać 

ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu 

Niedzielnym” przeczytamy o tym czy można wierzyć w Boga, nie wierząc w Kościół. W ,,Niedzieli” m.in. 

artykuł o tym jak przekonać młode pokolenie do zawierania sakramentu małżeństwa i zakładania rodziny. 

 

7. Parafia Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej serdecznie zaprasza na wydarzenie modlitewne.            

W Niedzielę 11 grudnia 2022 r. o godzinie 18.00 odbędzie się Akatyst ku czci Bogurodzicy. Nabożeństwo 

poprowadzi Chór Parafialny. Organizatorzy zapraszają do wspólnej modlitwy. 

 

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Lucja Zając i +Śp. 

Piotr Stachura. Modlitwie polecamy także +Śp. Józefę Lenart, mamę ks. Mirosława. Wieczne 

odpoczywanie. 

 

9. Wszystkich solenizantów i jubilatów tego tygodnia, szczególnie wszystkie Barbary polecamy modlitwie 

i życzymy wzrastania w miłości ku Bogu oraz opieki Niepokalanej.  

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

Wtorek, 6 grudnia – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił serca wiernych 

troskliwością o ich sprawy materialne. 

Środa, 7 grudnia – św. Ambroży, biskup Mediolanu, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, wielki doktora 

Kościoła. 

Piątek, 9 grudnia – św. Jan Diego, Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest;  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


