
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 1 stycznia 2023 

 

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki. Dzisiaj obchodzony jest także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Błagajmy Boga przez 

wstawiennictwo Bożej Rodzicielki o pokój w naszych rodzinach, społecznościach i na całym świecie, 

szczególnie w Ukrainie. Za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, 

przyjdź” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

2. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca. W intencji 

ewangelizacyjnej na miesiąc styczeń modlimy się za wychowawców, aby byli wiarygodnymi świadkami, 

ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. Dzisiaj nie 

ma Mszy św. chrzcielnej. 

 

3. W poniedziałek wspomnienie Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów                    

i doktorów Kościoła. We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus.                    

W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Możliwość spowiedzi      

w czwartek od godz. 17:00. Ze względu na wizytę duszpasterską w miesiącu styczniu nie będzie odwiedzin 

chorych. 

 

4. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech 

Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi. Msze Święte    

z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła będą sprawowane według porządku niedzielnego. 

Jednocześnie będzie to Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną 

przeznaczone na cele misyjne. Po Mszach św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00 - Kolędnicy Misyjni będą 

rozprowadzać kadzidełko i zbierać ofiary do puszek na Misje. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży 

Kazimierza Wójcika. 

 

5. W najbliższą niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres 

Narodzenia Pańskiego. Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na cele remontowe. Prace 

wykończeniowe w salce pod Organistówką zostały zakończone. Salka jest otwarta, można wejść i zobaczyć 

efekty pracy. Zostały zamontowane nowe przęsła ogrodzenia łącznie z bramą przy Organistówce, a także 

zostało otwarte przejście obok banku. Niestety na koncie remontowym nie ma już środków, stąd tym 

bardziej dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w wspieraniu prac remontowych w naszej parafii. Od lat 

jest ustalona kwota 20 zł na miesiąc od rodziny co w ciągu roku stanowi kwotę 240 zł. 

 

6. Plan wizyty duszpasterskiej na nadchodzący tydzień (dodatkowa kartka). Plan dostępny jest także                  

w gablotkach i na stronie internetowej parafii. 

 

7. Adorację przy żłóbku w tym tygodniu poprowadzą: we wtorek – Schola parafialna, w czwartek – Urząd 

Miasta Mszana Dolna, w piątek – Chór im. Józefa Hajduka, w niedzielę o 10:30 – Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. inż. Józefa Marka. W sobotę 7 stycznia Orkiestra Dęta OSP z Mszany Górnej 

zaprasza na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w naszym kościele o godz. 19:00. 

 

8. W minionym roku w naszej parafii Sakrament Chrztu św. przyjęło 81 dzieci, Sakrament Małżeństwa 

zawarło 39 par oraz zmarło 97 parafian. 

  

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Śp. Eleonora Wacławik         

i Śp. Józef Figura. Wczoraj zmarł emerytowany papież Benedykt XVI. Dziękujemy Bogu za dar Jego 

pontyfikatu i polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

Na początku Nowego Roku wszystkim parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia. Niech Dobry Bóg 

udziela wam hojnie swojego błogosławieństwa, obdarza radością i pokojem oraz wspomaga w chwilach 

trudności i doświadczeń. Niech Maryja, którą dzisiaj czcimy jako Bogarodzicę, otacza wszystkich płaszczem 

swojej opieki. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


