
DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 15 stycznia 2023 

 

1. W najbliższą środę 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przez 

kolejne dni będziemy modlić się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Natomiast we wtorek 

17 stycznia przypada XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W sobotę, 21 stycznia, 

będziemy obchodzili Dzień Babci, a w przyszłą niedzielę,  22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie 

to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy 

obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego. 

 

2. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła ofiary na cele remontowe w kwocie 10.180 zł i 90 

Euro, na konto remontowe w okresie od 12 – 31 grudnia wpłynęło 11.390 zł, a w okresie od 1 – 7 

stycznia wpłynęło 4.080 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Dzisiaj nie ma Mszy Św. 

chrzcielnej o godzinie 12:30. 

 

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

w gablotkach i na stronie internetowej parafii. 

 

4. Adorację przy żłóbku w tym tygodniu poprowadzą: w poniedziałek – Diakonia Muzyczna                 

i Domowy Kościół, we wtorek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej, w środę – Chór Gospel, 

w czwartek o godz. 13:30 – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a o godz. 17:30 – 

Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce.  

 

5. W piątek zapraszamy na comiesięczny wieczór dla młodzieży pod hasłem "Młodzi i wolni               

w Kościele", który rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00, następnie konferencja ks. Jerzego 

Smolenia, doktora psychologii pod tytułem "Bóg niczego nie zabiera. Jak cieszyć się życiem?". Na 

zakończenie Adoracja Najświętszego Sakramentu do 19.30. Serdecznie zachęcamy do wspólnej 

modlitwy młodzież wraz z rodzicami oraz wszystkich chętnych.  

 

6. Spotkanie dla rodziców w sprawie parafialnego wyjazdu na ferie odbędzie się w niedzielę 22 

stycznia o godz. 10.30 w Domu Parafialnym.  

 

7. W przyszłą niedzielę 22 stycznia, zapraszamy na koncert kolęd dwóch narodów w wykonaniu 

tercetu bandurzystek ,,Oriana” z Ukrainy. Zespół wystąpi na wszystkich Mszach świętych. 

 

8. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” m.in. artykuł w którym osobisty 

sekretarz Benedykta XVI wspomina ostatnie chwile jego życia. W ,,Niedzieli” rozważania o modlitwie 

w świetle Ewangelii, co zrobić by modlitwa była skuteczna? 

  

9.  W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: +Śp. Halina Kujszczyk. Wieczne 

odpoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronują nam:  

- wtorek, 17 stycznia – Święty Antoni  

- czwartek, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki 

czciciel Maryi i Serca Jezusowego;  

- sobota, 21 stycznia – Święta Agnieszka, dziewica i męczennica. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Ogłoszenie Strażaków OSP w Mszanie Dolnej: 

 Wraz z naszą orkiestrą zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Wyjazd w przyszłą niedzielę 22 stycznia. Zbiórka o godz. 5:30 przed remizą OSP. Koszt 70 zł. 

Zapisy w remizie od poniedziałku do środy w godz. 19:00-20:00 oraz w czwartek od 9:00-10:00. 


