
DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 14 sierpnia 2022 

 

1. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła          

w ciągu roku. Rada parafialna przyjmuje ofiary na cele remontowe. 

 

2. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w naszej 

świątyni w porządku niedzielnym. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta 

Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia pobłogosławimy 

bukiety kwiatów i ziół. O godz. 15:00 Msza św. z okazji 80 rocznicy śmierci ks. Józefa Stabrawy 

umęczonego w Dachau. 

 

3. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu 

nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Ten 

dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego.  

 

4. W najbliższym tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko w godzinach przedpołudniowych.  

 

5. Asysta Zagórzan organizuje pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości zaśnięcia 

NMP w piątek 19 sierpnia oraz odpust Wniebowzięcia NMP w niedzielę 21 sierpnia. Zapisy do 

środy 17 sierpnia pod wskazanymi numerami telefonów. Szczegóły na plakatach w gablotkach. 

 

6. Przed II wojną światową w naszym mieście i okolicy mieszkała duża społeczność żydowska, 

która współtworzyła historię i kulturę naszej małej ojczyzny. W ogromnej większości została 

zamordowana podczas Holokaustu, a najtragiczniejszy jego akt dokonał się 19.08.1942 r. gdy        

w masowej egzekucji zginęło blisko tysiąc osób. W związku z tym w przyszłą niedzielę rozpoczną 

się dwudniowe obchody 80 rocznicy zagłady, na które zapraszają Miasto Mszana Dolna i Fundacja 

Sztetl. W niedzielę 21 sierpnia o godz. 12:00 spacer po zabytkowym cmentarzu żydowskim, o godz. 

14:00 na placu targowym przy ul. Orkana kiermasz artystów połączony z warsztatami kultury 

żydowskiej, koncert zespołu ,,Klezmorim Trio” i pokaz filmu ,,Polański, Horowitz. Hometown”.   

W poniedziałek 22 sierpnia o godz. 15:00 odbędzie się ceremonia w miejscu zbrodni przy             

ul. Mroza. Szczegóły na stronie internetowej miasta. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. Najnowszy numer ,,Gościa Niedzielnego” z kolejną płytą z cyklu 

Biblia Audio, a na niej trzy księgi mądrościowe: Księga Hioba, Psalmów i Przysłów. W ,,Niedzieli” 

m.in. historia polskiego ruchu pielgrzymkowego i jego fenomen. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- środa, 17 sierpnia - Święty Jacek, prezbiter, dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki czciciel Matki 

Bożej; 

- sobota, 20 sierpnia – Święty Bernard, opat cysterski z Clairvaux we Francji, doktor Kościoła. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

 

 W najbliższą środę 17 sierpnia w godz. od 8:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta przedstawiciel 

PGNiG udzieli wszelkich informacji w zakresie skorzystania z podłączenia gazu. 

 

 Na terenie gminy Mszana Dolna prowadzony jest nabór na dofinasowanie instalacji 

fotowoltaicznych i pomp ciepła w ramach Regionalnego Programu Dofinansowań. 

Przyjmowanie interesantów gminy Mszana Dolna odbędzie się we wtorek 16 sierpnia o godzinie 

17:00 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6. 


