
CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 29 stycznia 2023 

 

1. Dzisiejsza niedziela tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych. 

Dziś ofiarą do puszek wspieramy naszą parafiankę Julkę Nieckulę, która cierpi na 

nerwiakowłókniakowatość typu I, nieuleczalną chorobę genetyczną, wymagającą stałej opieki          

i kontroli lekarskiej. Bóg zapłać wszystkim za ofiarność. Oprawę Mszy św. o godz. 11.00 

poprowadzą uczniowie szkoły muzycznej w Mszanie Dolnej, a także zapraszają na koncert kolęd   

15 minut przed i po Mszy świętej. 

 

2. W czwartek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w tradycji zwane świętem Matki 

Bożej Gromnicznej. Msze święte z błogosławieństwem świec w naszej świątyni o godz. 6:30, 8:00, 

9:30, 15:00 i 18:00, w kaplicy w Łostówce o godz. 17:00. Prosimy o zabezpieczenie świec 

osłonkami. Zapraszamy dzieci kl. III, przygotowujące się do I Komunii św., aby przyniosły do 

poświęcenia świece - najlepiej od chrztu św. na Mszę św. o godz. 18.00. Tego dnia obchodzimy 

także ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą 

modlitwą będziemy wspierać wszystkich, którzy oddali się na służbę Bogu i ludziom                       

w zgromadzeniach życia zakonnego i instytutach świeckich. Ofiary składane na tacę przeznaczone 

są na wparcie zakonów klauzurowych. 

 

3. Adorację przy żłóbku w tym tygodniu poprowadzą: w poniedziałek – Niepubliczne Przedszkole    

i Żłobek ,,Artystyczny Zakątek”, w czwartek 2 lutego – Orkiestra Dęta OSP z Mszany Dolnej oraz 

Członkowie OSP z Mszany Dolnej i Łostówki. 

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek adoracja 

Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o 9:30 do godz. 15:00, w piątek spowiedź dla dzieci od 

godz. 15:00, o godz. 16:00 Msza św. Spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:00. 

Odwiedziny chorych w domach w tym miesiącu: ks. Mirosław w piątek 3 lutego – Mszana Górna     

i Łostówka, ks. Michał w sobotę – Mszana Dolna od godz. 8:00. Ewentualne ofiary za transport 

prosimy składać na ręce kapłanów. W sobotę po Mszy świętej o godz. 7:00 różaniec i modlitwa 

wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. W przyszłą niedzielę 5 lutego zmiana tajemnic 

Żywego Różańca, a po Mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie będzie Mszy św. 

chrzcielnej o godz. 12:30. 

 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Nabożeństwo Czterdziestogodzinne poprzedzające Wielki 

Post. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godz. 15:00. Od godziny 16:00 do 

17:00 adorację poprowadzi Domowy Kościół. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Józefy 

Białkowskiej. 

 

6. Zakończyła się wizyta duszpasterska ,,kolęda” w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za 

wspólne spotkania i złożone ofiary. Modlitwie polecamy szczególnie wszystkich chorych                  

i cierpiących. Niech Pan Bóg obdarzy wszystkich potrzebnymi łaskami. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” i w ,,Niedzieli” dodatki zawierające fakty 

świadczące o zdecydowanej walce Jana Pawła II z nadużyciami w Kościele i demaskujące 

kłamstwa jakie formułowane są pod adresem świętego papieża. 

 

8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszła do wieczności: Śp. Bogumiła Burkowicz. 

Wieczne odpoczywanie… 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 

wtorek, 31 stycznia – święty Jan Bosko, włoski kapłan, założyciel wspólnoty salezjańskiej, wybitny 

wychowawca młodzieży; 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


