
SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 17 lipca 2022 

 

 

1. Dziś szesnasta niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. W liturgii mszalnej modlimy 

się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże przykazania. 

Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania 

będzie umocnieniem na tej drodze.  

 

2. W piątek, 22 lipca, przypada święto Świętej Marii Magdaleny. Magda z Magdali była 

uczennicą Jezusa. Wraz z innymi niewiastami towarzyszyła Zbawicielowi. Pierwsza  spotkała 

Zmartwychwstałego Pana i przekazała tę radosną nowinę Apostołom. Otrzymała miano 

Apostołki Apostołów. W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada święto Świętej Brygidy, 

patronki Europy. Przez jej wstawiennictwo będziemy modlić się, aby Europa była wierna 

chrześcijańskim wartościom i trwała wiernie przy Chrystusie i Jego Ewangelii. 

 

3. Już teraz zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka 

wyruszy z naszej parafii 4 sierpnia. Zapisy od 29 lipca w Domu Parafialnym. Więcej 

szczegółów podamy w przyszłą niedzielę. 24 lipca z Rabki – Zdroju wyruszy Piesza Góralska 

Pielgrzymka na Jasną Górę. Szczegółowe informacje na plakatach.  

 

4. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 9.040 zł i 20 Euro, na konto remontowe 

przekazano 4.342 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

 

5. W dniach 24 - 31 lipca będziemy przeżywali tydzień św. Krzysztofa. To czas szczególnego 

zwrócenia uwagi na sprawę bezpiecznego poruszania się po drogach i poszanowanie zasad 

bezpieczeństwa drogowego. Na zakończenie tygodnia w niedzielę 31 lipca na dolnym 

parkingu parafialnym po każdej Mszy świętej poświęcimy pojazdy i kierowców oraz 

będziemy mogli wesprzeć misjonarzy przeznaczając 1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany 

kilometr. 

 

6. Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw ,,Pro Missio” oraz Green Office Ecologic zaprasza do 

udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka będzie miała 

miejsce na parkingu pod kościołem 25 i 26 lipca 2022 do godziny 14:00. Więcej informacji 

na plakatach i ulotkach dostępnych na stoliku z prasą. 

 

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz 

szczególnej opieki Niepokalanej.  

 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- piątek, 22 lipca – Święta Maria Magdalena, uczennica Jezusa, Apostołka Apostołów; 

- sobota, 23 lipca – Święta Brygida, zakonnica, współpatronka Europy. 

 


