
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5 marca 2023 

 

 

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu oraz pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego 

Różańca. W intencji ewangelizacyjnej na miesiąc marzec modlimy się za tych, którzy cierpią           

z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele 

znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienie. Dzisiejsza ofiara z tacy zostanie 

przeznaczona na ogrzewanie kościoła i budynków duszpasterskich parafii. 

 

2. Zapraszamy serdecznie na Drogę krzyżową w każdy piątek o godz. 16:00 dzieci, o 17:15 

dorosłych i o 19:00 młodzież. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedziele o godz. 17:00. Niech 

rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą w przeżywaniu codziennych trudności.   

 

3. W środę, 8 marca, przypada wspomnienie Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów. W tym 

dniu obchodzony jest także międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości 

Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.  

 

4. Dziękujemy za ofiary na Misje z Róży Heleny Pazdur, Józefa Węglarza, Michała Mrózka              

i Stanisławy Dudzik, za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Michaliny Syrek, Heleny 

Pazdur, Józefa Węglarza, Michała Mrózka, Bronisławy Matusik, Stanisławy Dudzik i Kazimierza 

Wójcika oraz za ofiary na trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii z Róży Marii Kowalczyk i Józefa 

Węglarza. 

 

5. Arcybiskup Marek Jędraszewski zachęca do wzięcia udziału w pielgrzymce metropolitalnej do 

Rzymu i Asyżu z okazji 770. rocznicy kanonizacji św. Stanisława w dniach 6 – 8 września 2023 r. 

Szczegółowe informacje na stronie diecezji i pod numerem tel. 604 171 061. 

 

6. Limanowski Dom Kultury, kino ,,Klaps” zachęca do przyjrzenia się nowej ofercie filmowej: 

historii o Jezusie widzianej oczami osób, które znały Go osobiście – ,,The Chosen” oraz opowieści 

o rodzinie, która odkrywa niezwykłą rolę jaką pełni w ich życiu św. Józef - ,,Opiekun”. Szczegóły      

i terminy projekcji na plakatach w gablotkach i na stronie internetowej Limanowskiego Domu 

Kultury. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” artykuł o tym jak rozumieć karę Boską,        

a także wielkopostna katecheza o uczynku miłosierdzia ,,nieumiejętnych pouczać”. W ,,Niedzieli” 

m.in. o obecności i roli kobiet w Kościele. Jest także dostępny nowy numer dwumiesięcznika 

,,Trwajcie w miłości” (dawne ,,Miłujcie się”), a w nim m.in. historie osób, które oddały swoje życie 

by ratować innych. 

 

8. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Halina Malec, Śp. Mariusz 

Luberda i Śp. Janusz Antosz. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

Wszystkich Jubilatów i Solenizantów ubiegłego i obecnego tygodnia polecamy wstawiennictwu         

i opiece świętych patronów i życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 



 

Do ogłoszeń: 

 

 Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce informuje, że od 1 do 30 marca 2023 r. trwa 

rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola w Łostówce. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać 

ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie. 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do 

oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja będzie trwała do 

końca marca bieżącego roku. 

 

 Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej ogłasza nabór uczniów do klas 

pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Zapisy do 31 marca 2023 r. 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły. 


