
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 18 grudnia 2022 

 

1. Dziś czwarta niedziela Adwentu, przed nami Święta. Wykorzystajmy ten ostatni tydzień na duchowe 

przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do udziału w roratach oraz spowiedzi 

przedświątecznej. Spowiadamy codziennie w czasie rorat i przed wieczorną Mszą św. W czwartek 22 

grudnia spowiedź całodniowa w godzinach od 8.00 - 12.00 i od 14.00 - 18.00 z przerwą pół godzinną       

o 9:30 i 16:00. Istnieje także możliwość skorzystania ze spowiedzi w okolicznych parafiach:                     

w Niedźwiedziu i Kasinie Wielkiej we wtorek, w Kasince Małej w środę i w parafii Miłosierdzia Bożego 

w czwartek. W piątek możliwość spowiedzi dla przyjeżdżających zza granicy w czasie rorat i po południu 

od godz. 17:00. W czwartek w związku ze spowiedzią wystawienie Najświętszego Sakramentu w godz. 

od 12:00 do 14:00. 

 

2.  W sobotę, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny 

wymiar tej wieczerzy oraz o chrześcijańskie przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. Niech towarzyszy nam 

modlitwa, czytanie fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Chrystusa, łamanie opłatkiem 

oraz śpiew kolęd. Pasterka czyli Msza z Wigilii Narodzenia Pańskiego w naszym kościele o północy,        

a w kaplicy w Łostówce o godz. 22:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 18:00. W Uroczystość Narodzenia 

Pańskiego 25 grudnia, Msze Święte w naszym kościele wg. porządku niedzielnego. O godz. 8:00 oprawę 

muzyczną zapewni Chór parafialny im. Józefa Hajduka, o 9:30 Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej,       

a o godz. 11:00 Mali Łostowianie. 26 grudnia to Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym 

dniu przypada także święto św. Szczepana pierwszego męczennika. O godz. 12:30 dodatkowa Msza 

święta chrzcielna, na której zaśpiewa zespół Cantus z Kasinki Małej. 

 

3. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła ofiary na cele remontowe w kwocie 13.420 zł. Na konto 

remontowe wpłynęło 10.465 zł. Składka z Pasterki przeznaczona jest na fundusz obrony życia SOS,          

a z 26 grudnia na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

 

4. Zespół Charytatywny składa podziękowanie wolontariuszom i nauczycielom z Zespołu Placówek 

Oświatowych w Mszanie Dolnej oraz wszystkim, którzy wzięli udział w akcji świątecznej ,,I Ty możesz 

pomóc”. Paczki dla potrzebujących będą wydawane we wtorek i środę w godz. od 12:00 do 14:00            

w Domu Parafialnym. Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka pieniężna na dalszą rehabilitację         

i leczenie naszego parafianina Maksymiliana Palaca. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.  

 

5. Pozostało jeszcze kilka wolnych terminów na Adorację Bożego Dzieciątka przy żłóbku. Chętne grupy, 

Stowarzyszenia czy Zakłady Pracy prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej. Od wtorku 27 grudnia 

rozpocznie się wizyta duszpasterska (kolęda). Tak jak w poprzednich latach do odległych rejonów 

prosimy o dowóz kapłana z ministrantami. Przypominamy o wypełnieniu ankiety do kartoteki parafialnej. 

 

6. W związku z przejściem na emeryturę p. Stefan Zoń – senior nie będzie już służył pomocą przy 

odwiedzaniu chorych. W imieniu parafii oraz wszystkich chorych, składamy serdeczne podziękowania    

p. Stefanowi za czterdziestoletnią posługę. Życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego i polecamy 

opiece Matki Bożej i świętych patronów. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Niedzieli” artykuł o tym jak ocalić Boże Narodzenie przed komercyjną 

bylejakością i pustką oraz bezpłatny dodatek – śpiewnik kolędowy z opisem obrzędów wieczerzy 

wigilijnej. W ,,Gościu Niedzielnym” dodatek - ,,Modlitwa przed wieczerzą wigilijną”. 

 

8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do Pana: Śp. Cecylia Kujacz i Śp. Anna Kaleta. 

Wieczne odpoczywanie… 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

Środa, 21 grudnia – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter jezuicki, wybitny teolog, doktora Kościoła 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


