
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 11 września 2022 

 

1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku, początek Kwartalnych dni modlitw za 

dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie 

będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców           

i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła. 

Dzisiaj Rada Parafialna przyjmuje ofiary na cele remontowe. 

 

2. W poniedziałek 12 września wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. We wtorek, 13 

września, nabożeństwo fatimskie o godzinie 18:00 wraz z procesją różańcową wokół rynku. Do 

niesienia figury zapraszamy pielgrzymów do Fatimy, którzy ofiarowali figurę Matki Boskiej, a        

o zabezpieczenie trasy procesji prosimy druhów z OSP Mszana Dolna. 

 

3. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszach 

świętych możliwość uczczenia relikwii Krzyża Świętego. W czwartek, 15 września, w liturgii 

wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tego dnia w Bazylice w Limanowej 

rozpoczynają się uroczystości odpustowe, uroczystość centralna w niedzielę 18 września o godz. 

11:00. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego 

Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie 

i dobru. W tym roku odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła będziemy przeżywali          

w niedzielę 25 września. 

 

4. Spotkanie dla Grupy Apostolskiej Młodzieży w sobotę o 16.00 w Domu Parafialnym.  Pierwsza 

zbiórka dla kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami w sobotę o 11.00 w Domu Parafialnym. 

 

5. Organizatorzy akcji ,,Odkryj Beskid Wyspowy” zapraszają w przyszłą niedzielę 18 września na 

spotkanie na Lubogoszczy. W programie Msza święta polowa o godz. 11:00 w intencji turystów      

i mieszkańców, koncerty i występy zespołów, konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy. Wyjście na 

Lubogoszcz szlakiem zielonym o godz. 8:00 pod opieką przewodników z Parku Miejskiego. 

Szczegółowy program na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl oraz w gablotach. 

 

6. Na prośbę rodziców w przyszłą niedzielę 18 września przy kościele zbiórka do puszek na 

kosztowne leczenie i rehabilitację Klaudii i Kuby, rodzeństwa z Wierzbanowej cierpiących na 

mózgowe porażenie dziecięce.  

 

7. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” dodatek specjalny – poradnik dla 

rodziców ,,Dzieci w wirtualnej sieci”, w ,,Niedzieli” m.in. artykuł o dzieciach i młodzieży 

uzależnionych od smartfonów. Dostępny jest także nowy numer dwumiesięcznika ,,Misyjne Drogi”. 

 

8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do domu Ojca: Śp. Józef Lipiński, Śp. Elżbieta 

Drucka-Lubecka. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- wtorek, 13 września – Święty Jan Chryzostom, biskup Konstantynopola, wybitny kaznodzieja, 

doktor Kościoła; 

- piątek, 16 września – Święci Korneliusz, papież, orędownik jedności Kościoła, i Cyprian, biskup 

Kartaginy, obaj zginęli śmiercią męczeńską.  

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

http://www.odkryjbeskidwyspowy.pl/


Do ogłoszeń: 

Od 1 sierpnia ALLMEDICA uruchamia Ośrodek Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży 

zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Skomielnej Białej 391. Usługi świadczone są bezpłatnie        

w ramach kontraktu z NFZ. Zapisy w placówkach Allmedica oraz pod numerem tel. 22 610 10 10  


