
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26 lutego 2023 

 

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej 

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez 

intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także 

o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. Tegoroczne Rekolekcje rozpoczną się w naszej 

parafii w V niedzielę Wielkiego Postu tj. 26 marca. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza 

niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek spowiedź od godziny 15:00 dla dzieci     

i od 17:00 dla dorosłych i młodzieży. W sobotę odwiedziny chorych w domach od godz. 8:00.  

 

3. W piątek zapraszamy serdecznie na Drogę krzyżową, w tym tygodniu ze względu na I pierwszy 

piątek o godz. 15:30 dzieci, po niej Msza Pierwszopiątkowa o godz. 16:00, o 17:15 dorosłych          

i o 19:00 młodzież. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00, 

które w tym roku wygłosi diakon Grzegorz Liput. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego 

udziału w tych nabożeństwach. 

 

4. Dziękujemy za ofiary na Misje z Róży Ludwiki Żmudy i Marii Kowalczyk oraz na kwiaty do 

Bożego Grobu z Róży Janiny Wilk, Ludwiki Żmudy i Marii Kowalczyk. 

 

5. W ubiegłą niedzielę na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii zebrano do puszek kwotę 

11.595 zł i 100 Euro. Ofiarę z tacy ze Środy Popielcowej w kwocie 6.406 zł przekazano na cele 

charytatywne. Taca z dnia dzisiejszego zostanie przekazana do Kurii na dzieła sakralne związane     

z osobą św. Jana Pawła II. Natomiast w przyszłą niedzielę ofiara z tacy zostanie przeznaczona na 

ogrzewanie kościoła i budynków duszpasterskich parafii. Serdecznie dziękujemy za ofiarność           

i wsparcie tak wielu szlachetnych inicjatyw pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej dla wszystkich. 

Dziękujemy także za darowizny przekazywane drogą elektroniczną. 

 

6. W przyszłą niedzielę 5 marca podczas Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie 

książeczek dla dzieci kl. III przygotowujących się do I Komunii św. Po Mszy św. zapraszamy 

rodziców tych dzieci na spotkanie do Domu Parafialnego. 

 

7. Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w wielkopostnym konkursie plastycznym ,,Grób 

Pana Jezusa” organizowanym przez naszą parafię. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – 

VIII oraz ,,O” i przedszkola. Praca ma być przestrzenna. Prace można przynosić do kościoła do 

dnia 26 marca. Szczegóły na plakatach w gablotkach i na stronie internetowej parafii. 

 

8. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” pierwszy odcinek cyklu rekolekcyjnego, 

poświęconego uczynkom miłosierdzia względem duszy oraz kod QR do rozważań Drogi 

Krzyżowej. W ,,Niedzieli” m.in. artykuł z podsumowaniem polskiej pomocy dla ogarniętej wojną 

Ukrainy. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

- sobota, 4 marca, święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej, polskiego królewicza, 

który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, 

korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

 



 

Do ogłoszeń: 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej zaprasza na zbiórkę krwi, która odbędzie się w sobotę 

i niedzielę 4 i 5 marca w godzinach 8:00 – 12:30 w Remizie OSP przy ul. Matejki. Prosimy mieć ze 

sobą dowód osobisty. 


