
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 11 grudnia 2022 

 

1. Dzisiaj przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu nazywaną niedzielą Gaudete – „Radujcie 

się!”, od słów z Listu Świętego Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze 

powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast 

fioletowych pojawiły się szaty różowe. Dzisiaj Rada parafialna przyjmuje ofiary na cele 

remontowe. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

 

2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy również Kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie 

rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów 

rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem 

chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Od piątku, 16 grudnia, zachęcamy do 

odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten 

sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem Wcielonym. 

 

3. Zapraszamy w piątek na comiesięczny wieczór dla młodzieży pod hasłem "Młodzi i wolni 

w Kościele", który rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00, następnie konferencja ks. 

Zbigniewa Kryjomskiego o spowiedzi, a później Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy młodzież wraz z rodzicami oraz wszystkich 

chętnych. Spotkanie w sprawie parafialnego wyjazdu na ferie w niedzielę 18 grudnia o godz. 

10:20 w Domu Parafialnym.  

 

4. Pan organista składa podziękowanie za złożone ofiary przy okazji przekazywania opłatków 

na stół wigilijny. Składane ofiary stanowią część wynagrodzenia za pracę pana organisty. 

Opłatki będzie można jeszcze nabyć w kościele. Spowiedź adwentowa w naszym kościele, 

tak jak w parafii Miłosierdzia Bożego odbędzie się w czwartek 22 grudnia. 

 

5. Zabytkowy obraz św. Michała Archanioła z naszego kościoła został wypożyczony na 

Zamek Królewski na Wawelu i będzie częścią wystawy: ,,Z Antwerpii do Krakowa. Jacob 

Mertens i malarstwo krakowskie około 1600. Wystawa potrwa od 12 stycznia do 16 kwietnia 

2023 r. 

 

6. W przyszłą niedzielę 18 grudnia odbędzie się kwesta przy kościele na dalszą rehabilitację    

i leczenie naszego parafianina Maksymiliana Palaca. Pierwszą udaną operację przeszedł         

w Barcelonie, teraz czekają go kolejne zabiegi. Zachęcamy do wparcia tej inicjatywy. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” m.in. wywiad o zdecydowanych 

działaniach kard. Karola Wojtyły w walce z przestępstwem pedofilii duchownych.                     

W ,,Niedzieli” artykuł o tym jak komunikować się z dziećmi i młodzieżą w domu oraz           

w szkole, a także o przyczynach obecnego kryzysu wychowawczego.  

 

8. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana: Śp. Władysław Aksamit, Śp. Piotr Szynalik, Śp. 

Henryk Aksamit. Polecajmy zmarłych miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj 

im wieczne spoczywanie… 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

Wtorek, 13 grudnia – św. Łucja, dziewica i męczennica, patronka ociemniałych  

Środa, 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, karmelita, jeden z największych mistyków                 

i teologów duchowości, doktora Kościoła  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 



Do ogłoszeń: 

 

 Urząd Miasta w Mszanie Dolnej informuje, że osoby którym został przyznany dodatek 

węglowy, mogą dokonywać wpłat na zakup węgla w kasie Urzędu Miasta. Zachęca także do 

włączenia się do akcji ,,Czyste szkło”, czyli zbiórki szkła które może zostać poddane 

recyklingowi oraz przypomina o konieczności uregulowania płatności za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta. 

 


