
OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 31 lipca 2022 

 

1. Dziś przypada ostatnia niedziela lipca, a osiemnasta niedziela w ciągu roku w kalendarzu 

liturgicznym. Dzisiaj po Mszach świętych błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów (przy 

wyjeździe z dolnego parkingu). Złożone ofiary zostaną przeznaczone na środki transportu dla polskich 

misjonarzy. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, 

którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.  

 

2. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. 

Wierny, który w ten dzień nawiedzi kościół i pobożnie odmówi Ojcze nasz i Wierzę w Boga Ojca, może 

uzyskać odpust zupełny.  

 

3. Kalendarz liturgiczny: 

- poniedziałek, 1 sierpnia – wspomnienie Świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora 

Kościoła, założyciela wspólnoty redemptorystów; 

- czwartek, 4 sierpnia – wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona proboszczów. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 17:00 – 19:00. 

- sobota, 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego 

 

4. Sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, szczególnie na Jasną Górę. 

Zapraszamy wszystkich na pielgrzymi szlak, a także do włączenia się w dzieło pielgrzymowania 

duchowego. Pielgrzymi z naszej parafii wyruszą w czwartek 4 sierpnia po Mszy św. o godz. 8:00. 

Możliwość zapisu jeszcze od 1-3 sierpnia w godz. 18:00 – 20:00 w Domu Parafialnym. Wszystkich, 

którzy podejmą ten trud, polecamy Bogu przez ręce Matki Najświętszej. 

 

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

6:00 rano oraz wieczorem od godz. 17:00. 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         

w Mszanie Dolnej.  

 

6. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca, 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszach świętych. W miesiącu sierpniu 

pamiętajmy o modlitwie o trzeźwość, za zniewolonych alkoholizmem oraz o dobrowolnej ofierze 

abstynencji od napojów alkoholowych. 

 

7. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym jak chronić 

młodzież przed uzależnieniem od alkoholu i innych substancji i zachowań. W ,,Niedzieli” artykuł          

o niezłomnych księżach posługujących w czasie Powstania Warszawskiego oraz o sensie powstańczego 

zrywu. 

 

8. W tym roku przypada 100–rocznica pobytu św. o. Maksymiliana Kolbe w Mszanie Dolnej. 

Przebywał On w domu sióstr franciszkanek przy ul. Kolbego od 3 sierpnia do 2 września 1922 r. Z tej 

okazji została przygotowana wystawa o życiu św. Maksymiliana Kolbe dostępna do obejrzenia przed 

kościołem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylwetką tego świętego. 

 

9. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia będziemy przeżywali Dzień Dziękczynienia za tegoroczne 

zbiory. W tym roku gospodarzami Dożynek będą mieszkańcy ulic Orkana i Marka. 

 

10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł Śp. Marek Wacławik. 

Wieczne odpoczywanie… 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


