
TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 22 stycznia 2023 

 

1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka obchodzona 

jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez 

lekturę Pisma Świętego. Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary 

przez lekturę tekstów natchnionych. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy           

o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji 

ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia. 

 

2. W środę, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła. Kończy ono 

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W czwartek, 26 stycznia, w Kościele 

katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu.  

 

3. Kończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. 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 – Zespół Placówek 

Oświatowych w Mszanie Dolnej, w ramach Adoracji będą przedstawione "Jasełka" w wykonaniu 

dzieci SP, rozpoczęcie o godz. 17.10. Serdecznie zapraszamy do udziału w adoracji szczególnie 

Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, dzieci, młodzież i rodziców, we 

wtorek – Spółdzielnia Pracy ,,Meblomet”, w czwartek – Przedszkole nr 2 w Mszanie Dolnej,           

w piątek – Zakład Produkcji Artykułów Ściernych ,,Techniflex”, w sobotę – Rada Parafialna,           

a w niedzielę – Asysta Zagórzańska. 

 

5. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Heleny Matusik. Spotkanie w sprawie parafialnej 

pielgrzymki do Włoch wraz z wpłatą 350 euro odbędzie się w niedzielę 29 stycznia o godz. 12:00   

w Domu Parafialnym. 

 

6. Nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej w Mszanie Dolnej serdecznie zapraszają na koncert 

kolęd, który odbędzie się w przyszłą niedzielę 29 stycznia w naszym kościele 15 minut przed Mszą 

św. o godz. 11:00 oraz 15 minut po jej zakończeniu. W trakcie koncertu i na pozostałych Mszach 

św. odbędzie się zbiórka pieniężna na kosztowne leczenie Julki Nieckuli, naszej parafianki, 

uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mszanie Dolnej. Julka cierpi na nerwiakowłókniakowatość 

typu I, zwaną inaczej zespołem von Recklinghausena. To choroba genetyczna, która powoduje 

zmiany, które obejmują układ nerwowy, naczyniowy, kostny oraz oczy i skórę. Niestety, mogą 

powstawać w niej nowotwory w tym glejaki, nowotwory mózgu. W zeszłym roku w główce Julki 

wykryto 3 guzy. Jeden z nich był tak duży, że wielkością przypominał pomarańczę. Ten udało się 

wyciąć, pozostałe 2 są niestety nieoperacyjne. Julka przechodzi chemioterapię, oddział hematologii 

i onkologii stał się praktycznie jej drugim domem. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” obszerna recenzja głośnej książki 

osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI, opowiadającej o latach spędzonych przez niego        

u boku zmarłego papieża. W ,,Niedzieli” m.in. artykuł o tym jak dotrzeć do zbuntowanego 

nastolatka i jak krzewić wiarę w czasach, które wydały wierze otwartą wojnę. 

 

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: +Śp. Józef Świerk, +Śp. 

Kazimierz Chorągwicki, +Śp. Leona Kacik, +Śp. Julian Kasprzyk, +Śp. Józef Antosz. Wieczne 

odpoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronują nam:  

- wtorek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła; 

- czwartek, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus, bliscy współpracownicy Świętego 

Pawła Apostoła; 

- sobota, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła,  

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


