
DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 sierpnia 2022 

 

1. Dziś dwudziesta druga niedziela w ciągu roku kościelnego. Przeżywamy Dzień Dziękczynienia 

za Świat Stworzy i parafialne dożynki. Dożynki w kaplicy w Łostówce w przyszłą niedzielę            

4 września o godz. 9:30. Gospodarzami tegorocznych dożynek będą mieszkańcy osiedla Tworki. 

Przed nami ostatnie dni wakacyjnego odpoczynku. Dziękujemy Bogu za czas wakacji i urlopów, za 

wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w tym czasie i za ludzi, których Bóg postawił na naszej 

drodze. 

 

2. Jutro, 29 sierpnia, w liturgii będziemy wspominali Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. 

 

3. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci 

i młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli na Mszę Świętą o godz. 8:00, w kaplicy na 

Łostówce o godz. 9:00 i w Zespole Szkół w Mszanie Górnej o godz. 8:00. Spowiedź przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego w środę od godz. 18:00. W czwartek 1 września przypada 

także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej (83). Naszą modlitewną pamięcią będziemy 

ogarniali wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.  

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 9:00, po Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego. 

W piątek spowiedź dla dzieci od godz. 15:00, dla młodzieży - zwłaszcza dla kandydatów do 

Bierzmowania z klasy 8 i dorosłych od godz. 17:00. Msza św. dla dzieci o godz. 16:00. W sobotę 

odwiedziny chorych w domach od godz. 8:00. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą 

miesiąca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca, a po Mszach św. wystawienie Najświętszego 

Sakramentu i adoracja.  

 

5. Od 1 września (czwartek) wracamy do stałego porządku Mszy świętych. W dni powszednie         

o godz. 6:30, 7:00 i 18:00. W przyszłą niedzielę Msza św. chrzcielna o godz. 12:30. Od czwartku 

włącznie kancelaria będzie czynna we wtorki i czwartki w godz. 16:00 – 17:00. Pozostałe godziny 

przyjęć bez zmian. 

 

6. Wydział Duszpasterstwa Rodzin serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXX Jubileuszowej 

Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, która odbędzie się w niedzielę 11 września w godz. od 9:00 do 16:00. Zapisy od 

przyszłego tygodnia. 

 

7. Zapraszamy młodzież od klasy siódmej szkoły podstawowej i starszych na spotkanie Grupy 

Apostolskiej Młodzieży w sobotę o 16.00 w Domu Parafialnym.  

 

8. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o tym dlaczego 

modlimy się przed obrazami i figurami Jezusa, Maryi czy świętych, a w ,,Małym Gościu” o siostrze 

Jadwidze, która służyła w amerykańskiej armii, aż pewnego dnia została albertynką oraz dodatek 

zakładka - spinacz do książki. 

 

9.  W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: Śp. Józefa Węglarz. 

Wieczne odpoczywanie… 

 

W tym tygodniu patronuje nam: 

- sobota, 3 września - Święty Grzegorz Wielki, papież i doktor Kościoła. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


