
DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 4 września 2022 

 

 

1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego oraz pierwsza niedziela miesiąca. 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu po wszystkich Mszach Świętych. Zmiana tajemnic Żywego 

Różańca. Intencja ewangelizacyjna i parafialna na miesiąc wrzesień: Aby kara śmierci, która godzi      

w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata. 

Dzisiaj uroczystości dożynkowe w kaplicy w Łostówce. 

 

2. W środę wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. W czwartek,             

8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód 

nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Całodzienna adoracja Najświętszego 

Sakramentu. W piątek wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy oraz św. Piotra Klawera, prezbitera. 

 

3. Zachęcamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można 

pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym.  

 Zapraszamy na spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w sobotę o 16:00 w Domu Parafialnym.  

 Pierwsza zbiórka dla kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami w sobotę 17 września             

o godzinie 11:00 w Domu Parafialnym. Już dziś zapraszamy uczniów od klasy czwartej Szkoły 

Podstawowej i starszych, aby wstąpić do grona ministrantów naszej parafii. 

 Spotkanie Grupy Modlitewnej w II i IV wtorek miesiąca oraz Wspólnoty Odnowy w Duchu 

Świętym w I i III wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym. 

 Spotkanie młodzieżowej scholii parafialnej w środę o godz. 17:00 w Domu Parafialnym. Grupa 

swoim śpiewem będzie ubogacać liturgię Mszy św. w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 9:30. 

 Spotkanie dziecięcej scholii parafialnej w sobotę o godz. 10:00 w Domu Parafialnym.  

 

Kandydatów do Bierzmowania z klasy ósmej zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę Świętą                 

i spotkanie organizacyjne w najbliższy piątek o godzinie 18:00.   

 

4. 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 przyszłą niedzielę 11 września w godz. od 9:00 do 16:00. 

Zapisy na pielgrzymkę w sklepie Michael do czwartku włącznie. Koszt 20 zł. 

 

5. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Janiny Piwko. Składamy podziękowania pani Marii Majdzie 

za fotorelację z Dożynek parafialnych. Zdjęcia można obejrzeć w gablotce przed kościołem. Polecamy 

lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o beatyfikowanym dziś papieżu 

Janie Pawle I oraz o problemach szkolnej katechezy. Od tego numeru ,,Niedziela” razem z nowym 

pismem będzie kosztować 10 zł, a w niej m.in. artykuł ,,Czy wiara przestaje być potrzebna do życia?” 

 

6. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: Śp. Zofia Łabuz. 

Wieczne odpoczywanie… W środę 7 września o godz. 13.00 w naszym kościele odbędzie się Msza 

Święta żałobna księżniczki Elżbiety Marii Antoniny Krystyny Druckiej-Lubeckiej z rodu Krasińskich. 

 

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki 

Matki Bożej.    

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 


