
DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 7 sierpnia 2022 

 

1. Dziś przypada dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym oraz pierwsza niedziela miesiąca. 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu po wszystkich Mszach Świętych. Zmiana tajemnic Żywego 

Różańca. Intencje modlitewne na miesiąc sierpień: intencja   ewangelizacyjna – Za małych i średnich 

przedsiębiorców dotkniętych kryzysem gospodarczym i społecznym, aby znaleźli środki niezbędne do 

kontunuowania swojej działalności w służbie społeczności w których żyją. Intencja parafialna –              

o trzeźwość w naszych rodzinach i wspólnotach. 

 

2. W czwartek 11 sierpnia organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę na przywitanie pielgrzymów, 

którzy w tym dniu dojdą do Częstochowy. Wejście pielgrzymów przewidziane jest na godz. 17:00, 

Msza święta o godz. 19:00. Wyjazd z dolnego parkingu o godz. 11:30. Zapisy dziś po Mszach świętych 

oraz w poniedziałek i wtorek w sklepie Michael. Koszt wyjazdu 20 zł. 

 

3. W czwartek całodniowe wystawienie Najświętszego Sakramentu w związku z tym prosimy o zapisy 

na listę dyżurów na poszczególne godziny adoracji, szczególnie na godziny popołudniowe. Lista będzie 

dostępna w sklepie Michael. 

 

4. Wyjazd na parafialną kolonię na Mazury w piątek 12 sierpnia o godz. 5:00 rano z dolnego parkingu. 

Zbiórka i pakowanie bagaży o godz. 4:40. 

 

5. W sobotę, 13 sierpnia nabożeństwo fatimskie o godzinie 19:00 wraz z procesją różańcową wokół 

rynku. Serdecznie zapraszamy, aby w modlitwie przez ręce Maryi wypraszać Boże dary dla nas i całego 

świata. Do niesienia figury zapraszamy druhów z OSP Łostówka, a o zabezpieczenie trasy procesji 

prosimy druhów z OSP Mszana Dolna. 

 

6. W niedzielę 14 sierpnia o godz. 11:00 zostanie odprawiona Msza święta Dziękczynna w 100 rocznicę 

pobytu o. Maksymiliana Kolbe w Mszanie Dolnej. Zachęcamy również do obejrzenia wystawy 

poświęconej św. Maksymilianowi Kolbe, która dostępna jest przed kościołem. W przyszłą niedzielę 

rada parafialna będzie przyjmować ofiary na cele remontowe. 

 

7. W poniedziałek 15 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Tradycyjnie        

w czasie Mszy św. pobłogosławimy zioła i kwiaty. W tym dniu o godz. 15:00 zostanie odprawiona 

Msza św. z okazji 80 rocznicy śmierci ks. Józefa Stabrawy umęczonego w Dachau 17 sierpnia 1942 r. 

Przed Mszą św. złożymy wiązanki kwiatów przy popiersiu ks. Stabrawy znajdującym się przy głównym 

wejściu do kościoła. Przy tej okazji zostanie poświęcona figura św. Michała Archanioła, patrona miasta, 

znajdująca się na się na zewnątrz kościoła.  

 

8. W tym roku główny odpust ku czci Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej przypada        

h21 sierpnia. W Ludźmierzu uroczystości odpustowe 15 sierpnia. 

 

9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do domu Ojca: Śp. Józef Zawada, Śp. Stanisław 

Figura, Śp. Anna Żur, Śp. Marek Wcisło, Śp. Maria Mlostek. Wieczne odpoczywanie racz im dać 

Panie… 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- poniedziałek, 8 sierpnia - Święty Dominik, prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego; 

- wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża, dziewica i męczennica, patronka Europy 

zamordowana w Auschwitz; 

- środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik; 

- czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara, dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ  


