
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5 czerwca 2022 

 

1. Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzisiejsza 

niedziela jest także pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja 

Apostolstwa Modlitwy na miesiąc czerwiec: Za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby 

dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym 

życiu. Parafialna: W intencjach nowo wyświęconych diakonów i kapłanów aby jak najowocniej 

pełnili swoją posługę duszpasterską. Dzisiaj po Mszach świętych adoracja i wystawienie 

Najświętszego Sakramentu.  

 

2. Jutro, 6 czerwca, przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Będziemy 

wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych potrzebach. Msze święte w naszym kościele    

o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00. W kaplicy na Łostówce o godz. 17:00. We wtorek 

wspomnienie męczenników franciszkańskich bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. 

 

3. W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc 

oraz łaskę wierności na drodze powołania, jak również wszystkich przygotowujących się do 

kapłańskiej posługi. 

 

4. W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.         

W archidiecezji krakowskiej kończy ona czas wielkanocnej Komunii Świętej. W tym dniu wygłosi 

kazania i odprawi Sumę ks. dr Bogusław Batkiewicz. W przyszłą niedzielę dzieci klas 4 będą 

przeżywały rocznicę I Komunii Świętej. Po Mszy św. o godz. 11:00 procesja eucharystyczna wokół 

kościoła. Zapraszamy asysty w strojach regionalnych, chór, orkiestrę i dzieci do sypania kwiatków. 

W tym dniu przypada również wspomnienie bł. Piotra Dańkowskiego. Spowiedź przed rocznicą      

I Komunii Świętej i przed odpustem w sobotę od godz. 17:00.  

 

5. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej 

wieczornej, a w niedzielę o 17:30. W przyszłą niedzielę Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary 

na remont naszej świątyni. Dzisiaj zapraszamy na XVII Gorczańskie Spotkanie z Janem Pawłem II 

w Lubomierzu – Rzekach. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 14:00, Msza św. o godz. 16:00. 

 

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Bronisława Figura      

i Śp. Mieczysław Węglarz. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W najnowszym numerze ,,Gościa Niedzielnego” kolejna płyta z cyklu 

Biblia Audio, a na niej Dzieje Apostolskie i siedem listów św. Pawła. W ,,Niedzieli” ciekawy 

artykuł o grupach i ruchach charyzmatycznych. 

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej 

łaski oraz nieustannego czerpania mocy od Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego Serca. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- środa, 8 czerwca – Święta Jadwiga, królowa, orędowniczka pokoju, patronka życia małżeńskiego      

i rodzinnego; 

- sobota, 11 czerwca - Święty Barnaba nazywany Apostołem, współpracownik Świętego Pawła, 

męczennik, orędownik w kłótniach i sporach. 


