
PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 10 lipca 2022 

 

1. Dziś przypada piętnasta niedziela w ciągu roku. Na drogach wakacyjnego odpoczynku 

niech nie zabraknie spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Pamiętajmy o niedzielnym 

obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Znajdźmy także czas na osobistą adorację 

Najświętszego Sakramentu i modlitwę, aby umacniać więź ze Zbawicielem.  

 

2. Dzisiaj na wszystkich Mszach Świętych gościmy tercet bandurzystek, które zbierają 

fundusze na rzecz pomocy Ukrainie. W dniu dzisiejszym rada parafialna przyjmuje także 

ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

3. W środę, 13 lipca o godzinie 19:00 odbędzie się trzecie nabożeństwo fatimskie, wraz z 

procesją różańcową wokół rynku. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez ręce 

Niepokalanej przedstawiać Bogu nasze pokorne prośby. Do niesienia figury zapraszamy 

asystę Zagórzan. O zabezpieczenie trasy procesji prosimy druhów z OSP Mszana Dolna. 

 

4. W czwartek, 14 lipca, zapraszamy na plenerową Msze Świętą o godzinie 17:00 na 

górze Grunwald. Dla chętnych wspólne wyjście o godzinie 16:30 spod delikatesów 

„Centrum”. 

 

5. W lipcu i sierpniu, z uwagi na bardzo małą ilość osób, korzystającą z całodziennej 

adoracji, wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie odbywało się w godzinach od 

17:00 do 19:00.  

 

6. W przyszłą niedzielę, 17 lipca, w Parku Miejskim im. hr. Krasińskich, o godzinie 13:00 

odprawiona zostanie Msza Święta. Szczególną intencją modlitewną obejmiemy 

wszystkich druhów OSP Mszana Dolna, w szczególności członków orkiestry, 

obchodzącej swój jubileusz 120. lecia istnienia.  

 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości 

Boga i opieki Matki Najświętszej, a korzystającym z wakacyjnego odpoczynku, 

bezpiecznych urlopów i umocnienia sił fizycznych oraz duchowych.  

 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 11 lipca – Święty Benedykt (480-547), opat, twórca reguły zakonnej 

benedyktynów, patron Europy; 

- wtorek, 12 lipca – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (ok. 970-1009), biskup 

i męczennik, misjonarz na terenach Prus; 

- środa, 13 lipca – Święci Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt (I poł. XI w.), życie 

poświęcili pokucie i surowej ascezie; 

- piątek, 15 lipca – Święty Bonawentura (1218-1274), franciszkanin, odnowiciel zakonu, 

później biskup, doktor Kościoła. 

- sobota, 16 lipca – Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, tzw. Matka Boża 

Szkaplerzna. 

 

 



Do ogłoszeń: 

 

1. Przedstawiciel PGNiG będzie odbywał dyżur dla mieszkańców w środę, 13 lipca w 

godzinach 8-14, w sali narad Urzędu Miasta Mszana Dolna.  

2. Zlokalizowana w Pcimiu firma produkująca zaawansowane detale dla motoryzacji 

zatrudni pracowników. Firma oferuje stabilne zatrudnienie, dobre warunki pracy, 

stały rozwój i naukę w wielu zawodach. Szczegóły na broszurach na stoliku z 

ulotkami. 

3. Starosta Limanowski informuje, że ze względu na odbywający się remont, odcinek 

drogi powiatowej relacji Mszana Górna – Podłopień (od skrzyżowania w 

Wilczycach do skrzyżowania w Mszanie Górnej) będzie wyłączony w dniach od 

12 do 19 lipca, w godzinach 7:00-12:00.  


