
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 19 marca 2023 

 

1. Dzisiejsza – czwarta niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła nazywana jest Niedzielą Laetare, 

czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy 

podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Dzisiaj Msza św. 

chrzcielna o godz. 12:30. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 

17:00. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:15 dla dorosłych i o 19:00 

dla młodzieży. 

 

2. Jutro, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej 

Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada ona 19 marca, ale z powodu przypadającej 

niedzieli w tym roku została przeniesiona na poniedziałek. Zapraszamy szczególnie mężczyzn na Mszę 

św. o godz. 18:00, a po niej możliwość spotkania w Domu Parafialnym w grupie "Mężczyźni św. Józefa".  

 

3. W piątek, 24 marca zapraszamy kandydatów do Bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 

18:00, po niej spotkanie i Droga Krzyżowa o 19:00. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w sobotę     

o 15:30. W niedzielę, 26 marca o godz. 10:30 w Domu Parafialnym spotkanie w sprawie pielgrzymki do 

Włoch i wpłata pozostałej kwoty za wyjazd.  

 

4. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy również 

Dzień Świętości Życia. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej 

śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa 

Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było 

przyjęte z miłością, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą. 

 

5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym 

dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, 

będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Uroczyste przystąpienie do Duchowej 

Adopcji w naszym kościele będzie miało miejsce w sobotę podczas Mszy Świętej o godz. 18:00. 

Deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego są dostępne na stoliku               

z ulotkami. 

 

6. Dziękujemy za ofiary na Misje z Róży Marii Chorągwickiej, Anny Gajewskiej, Józefy Myszogląd, 

Jerzego Budacza i Bogusławy Figury oraz za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego z Róży Marii 

Chorągwickiej, Marii Sitkowskiej, Anny Gajewskiej, Marii Łyżnickiej, Józefy Myszogląd, Jerzego 

Budacza i Bogusławy Figury. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 8.551 zł, na konto 

remontowe przekazano 6.530 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

 

7. Dziś Wolontariusze Domowego Hospicjum w Wiśniowej przed wejściem głównym do naszego 

kościoła zbierają dary dla podopiecznych tej placówki. W tym szczególnym okresie Wielkiego Postu, 

okażmy swoją jedność z chorymi i nasze osobiste wsparcie. Za tydzień zapraszamy na charytatywny 

kiermasz palm organizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie 

Górnej. W sobotę 25 marca w ramach akcji ,,I ty możesz pomóc” w sklepach na terenie naszej parafii 

będzie można przekazać artykuły spożywcze dla potrzebujących. 

 

8. W przyszłą niedzielę, 26 marca rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które poprowadzi o. Tarsycjusz 

Bukowski. O godz. 9:30 zapraszamy szczególnie młodzież, a o 11:00 dzieci z rodzicami. W poniedziałek, 

wtorek i środę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 będą miały spotkania rekolekcyjne w ramach zajęć 

szkolnych. Dzieci z Mszany Górnej i z Łostówki w czwartek i piątek w ramach zajęć szkolnych. Msze 

święte dla dorosłych w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9:00 i 18:00. Szczegółowy program podamy 

w przyszłą niedzielę.  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 



Do ogłoszeń: 

 

 Sołtys wraz z Radą Sołecką Mszany Górnej serdecznie zapraszają mieszkańców wsi na zebranie 

wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 marca 2023 r. tj. niedziela o godz. 14:00 w budynku OSP 

Mszana Górna 

 


