
SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 24 lipca 2022 

 

 

1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Modlimy 

się, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. 

Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie zabraknie troski o życie duchowe,                  

o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we Mszy Świętej. Dzisiaj rozpoczyna się 

także XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. 

 

2. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszy z naszej 

parafii 4 sierpnia.  Zapisy 29 i 30 lipca w Domu Parafialnym w godz. 18:00 – 20:00 oraz od    

1 do 3 sierpnia w godz. 18:00 – 20:00. Spotkanie przedpielgrzymkowe w Domu Parafialnym 

odbędzie się w sobotę 30 lipca o godz. 20:00. Koszt pielgrzymki: 50 zł – dzieci i młodzież do 

16 roku życia, 100 zł – dorośli. 

 

3. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka będzie 

miała miejsce jutro tj. 25 oraz 26 lipca 2022 do godziny 14:00 na parkingu parafialnym. 

Dzięki tej akcji wspieramy polskich misjonarzy – księży, zakonników, siostry zakonne,           

a także świeckich wolontariuszy, niosących posługę ludziom poza granicami Polski. 

 

4. Kalendarz liturgiczny: 

- poniedziałek, 25 lipca – Święty Jakub Apostoł, nazywany Większym lub Starszym, brat 

Świętego Jana, pierwszy męczennik z grona Dwunastu; 

- poniedziałek, 25 lipca – Święty Krzysztof, męczennik, patron kierowców i podróżujących; 

Pojazdy poświęcimy w przyszłą niedzielę 31 lipca po Mszach świętych na dolnym parkingu. 

Będziemy również mogli wesprzeć misjonarzy przeznaczając 1 grosz za 1 szczęśliwie 

przejechany kilometr. 

- wtorek, 26 lipca – Świeci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny; 

- piątek, 29 lipca - Święta Marta, Maria i Łazarz, święte rodzeństwo z Betanii,  

 

5. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach Filia w Myślenicach ogłasza nabór 

na studia I-go i II-go stopnia na kierunku: Ekonomia, Bezpieczeństwo wewnętrzne                   

i Pedagogika oraz jednolite studia magisterskie Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,      

a także studia I-go stopnia na kierunku Praca socjalna. Zapisy i informacje w siedzibie Filii    

w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 14. 

 

6. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy o tym dlaczego 

tak trudno głosić Ewangelię wśród młodzieży, a w ,,Niedzieli” m.in. artykuł: czy wierzący 

człowiek może żyć bez modlitwy. 

 

7. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz 

doświadczenia bliskości Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki. 

 

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Jan Dziedzina, 

Śp. Jan Jamróz, Śp. Mirosław Szczepan Węglarz. Dobry Jezu, a Nasz Panie… 

 

 

 


