
TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26 czerwca 2022 

 

 

1. Dziś trzynasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00     

i 18:00. W kaplicy w Łostówce o godz. 17:00. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na 

potrzeby Stolicy Apostolskiej. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz 

zakończenie nabożeństw czerwcowych. Miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnej czci 

Najdroższej Krwi Chrystusa, stąd zachęcamy do odmawiania litanii i innych aktów pobożności. 

 

2. Od piątku 1 lipca, Msze święte w porządku wakacyjnym. W dni powszednie o godz. 6:30 i 19:00. 

Nie będzie Mszy św. o godz. 7:00. W niedziele Msze święte o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 15:00 

oraz wieczorna o godz. 19:00. W okresie wakacyjnym chrzty w I i III niedzielę miesiąca na Mszy 

św. o godz. 11:00, nie będzie Mszy chrzcielnej o godz. 12:30. Dyżury kancelarii parafialnej od       

1 lipca we wtorek i czwartek od godz. 17:00 do 18:00, w piątek i sobotę od 9:00 do 10:00.              

W I sobotę lipca i sierpnia kancelaria nieczynna. W dniach od 1 do 11 lipca sekretariat kancelarii 

będzie nieczynny. Kancelaria cmentarna nieczynna w dniach od 1 do 18 lipca.  

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 

godz. 6:00 rano oraz wieczorem od godz. 18:00. Msza święta w kaplicy w Łostówce o godz. 17:00, 

spowiedź przed Mszą. W sobotę odwiedziny chorych w domach. W tym miesiącu kapłan odwiedzi 

chorych tylko w Mszanie Górnej i w Łostówce, a w sierpniu w Mszanie Dolnej. Najbliższa 

niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca, wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszach świętych. 

 

4. Wyjazd na parafialną pielgrzymkę śladami św. Pawła do Grecji w piątek o godzinie 4.00  

z parkingu pod kościołem. Msza Święta o godzinie 3.30 w kościele.  

 

5. W sobotę 2 lipca o godz. 10:30 w naszym kościele odbędzie się Msza święta w intencji Miasta     

i Jego Mieszkańców z okazji 70 - lecia nadania praw miejskich miastu Mszana Dolna. 

 

6. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym jakiego 

duszpasterstwa potrzebują polskie rodziny. W ,,Niedzieli” artykuł o współczesnych księżach, co 

znaczy być dzisiaj dobrym księdzem i jakiego księdza potrzebują ludzie. Jest także dostępny nowy 

numer ,,Któż jak Bóg”. 

 

7. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Paweł Stachura,         

Śp. Janusz Chowaniec 

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa 

i opieki Matki Zbawiciela. Tym, którzy rozpoczynają letni wypoczynek życzymy udanych 

wyjazdów, umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego doświadczenia obecności 

Boga w pięknie stworzonego świata. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- wtorek, 28 czerwca – Święty Ireneusz, biskup i męczennik; 

- środa, 29 czerwca – Święci Apostołowie Piotr i Paweł, gorliwi głosiciele Ewangelii i męczennicy 

za wiarę w Chrystusa, filary wspólnoty Kościoła. 


