
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26 marca 2023 

 

 

1. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część okresu liturgicznego, która będzie 

miała charakter pasyjny. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny 

trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach 

zasłaniane są krzyże. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich żali dzisiaj o godz. 17:00. W czwartek 

całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. W piątek Droga krzyżowa o godz. 16:00 dla 

dzieci, o 17:15 dla dorosłych i o 19:00 dla młodzieży. 

 

2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi                    

o. Tarsycjusz Bukowski z Kalwarii Zebrzydowskiej. Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 6:30, 

8:00, 9:30 (dla młodzieży), 11:00 (dla dzieci z rodzicami), 15:00 i 18:00. Od poniedziałku do środy 

Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9:00 i 18:00. W środę możliwość spowiedzi od godz. 8:00     

i 17:00, w pozostałe dni pół godziny przed Mszą św. Nauki rekolekcyjne dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w ramach zajęć szkolnych o godz. 10:45 – klasy 5 – 8 i o 11:45 – klasy 0 – 4.     

W środę w tych godzinach Msza św.  i spowiedź dla dzieci. W czwartek i piątek rekolekcje szkolne 

dla dzieci z Łostówki od godz. 9:00 w kaplicy i od godz. 11:00 w szkole w Mszanie Górnej. 

Szczegółowy program wywieszony jest w gablotkach i na stronie internetowej parafii.  

 

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego 

Różańca. Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8:00. Prosimy o zgłaszanie chorych, 

których nie odwiedzamy co miesiąc w kancelarii do czwartku włącznie. Najbliższa niedziela,           

2 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać 

uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na Mszy św. o godz. 

11:00. Rozpoczęcie uroczystej procesji przy krzyżu misyjnym o godz. 10:45. Nie będzie Mszy św. 

chrzcielnej. Dziękujemy za ofiary na Misje z Róży Leony Kacik oraz na kwiaty do Bożego Grobu   

z Róży Leony Kacik i Janiny Flig. 

 

4. W niedzielę, 2 kwietnia w Krakowie organizowany jest Biały Marsz Papieski. Rozpoczęcie           

o godz. 13:30 na Błoniach krakowskich przy Kamieniu papieskim, następnie przemarsz ulicami 

miasta na Rynek Główny i o godz. 15:00 uroczysta Msza św. w Bazylice Mariackiej. 

 

5. Rejon Kasinka Mała, zaprasza do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Rozpocznie się 

ona 31 marca Mszą św. o godz. 17.00 w kościele Nawiedzenia NMP w Kasince Małej, po której 

nastąpi wyruszenie w trasy: do Kalwarii Zebrzydowskiej lub Szczyrzyca. Trasy pokonywane są 

nocą, w milczeniu, samotnie lub w małych grupkach i wymagają bardzo dobrego przygotowania 

kondycyjnego oraz dużej odporności na trud i zmęczenie. Więcej informacji oraz rejestracja - na 

stronie internetowej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (www.edk.org.pl). 

 

6. Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza na 40. Konkurs Palm Wielkanocnych 

,,Zagórzańska Bagnięć”. Palmy należy dostarczyć do MOKu do 1 kwietnia (tj. sobota) do godziny 

13:00, ogłoszenie wyników tego samego dnia o godzinie 17:00 na stronach internetowych MOK. 

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.mokmszana.pl 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” m.in. odpowiedź na pytanie dlaczego otruto 

ks. Blachnickiego i jaki wpływ na beatyfikację będą miały ustalenia dotyczące jego śmierci.           

W ,,Niedzieli” m.in. artykuł dotyczący spowiedzi. Po co nam spowiedź i dlaczego Kościół 

przywiązuje do tego sakramentu tak dużą wagę. Dostępny jest także specjalny numer ,,Gość Extra” 

poświęcony relikwiom Męki Pańskiej. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

http://www.edk.org.pl/


Do ogłoszeń: 

 

 Parafia Miłosierdzia Bożego oraz Wolontariusze i Podopieczni Hospicjum Domowego             

w Wiśniowej dziękują za okazane wsparcie i hojność podczas zbiórki darów. Zebrano łącznie   

4 skrzynio-palety niezbędnych artykułów i środki pieniężne w kwocie 36.950 zł. Szczególne 

podziękowania kierują do wspólnot z naszej parafii: Rycerze św. Michała, Nieformalna Grupa 

Wolontariuszek pod przewodnictwem p. Doroty Krzysztofiak, chór Gospel, Róża Różańcowa 

p. Jana Madeja, Wolontariusze Szlachetnej Paczki oraz Strażacy. 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mszanie Górnej zaprasza na wystawę wielkanocnych 

prac Uczestników. Pokaz w dniach 29 – 31 marca w budynku ŚDS-u w godzinach od 10 do 14. 

 

 Parafia św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej zaprasza na Plenerowe Misterium Męki Pańskiej, 

które odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 18:00 w Skrzydlnej. Szczegóły na plakatach. 

 

 Urząd Miasta w Mszanie Dolnej przypomina o możliwości skorzystania do dnia 30 kwietnia 

2023 roku z preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych. Szczegółowe 

informacje na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.  

 

 

 


