
DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 25 września 2022 

 

1. Dziś dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Dzisiaj przeżywamy uroczystość 

odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Po Mszy świętej o godz. 11:00 procesja eucharystyczna 

wokół naszego kościoła.  

 

2. W czwartek, 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 

Msze święte w naszym kościele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00. Po każdej Mszy Św. będzie 

możliwość przejść wokół ołtarza, by zawierzyć się patronowi naszej parafii i miasta. Przed Mszą 

św. o godz. 18:00 złożymy życzenia ks. Michałowi, a w czasie Mszy będziemy modlić się              

w intencji wszystkich solenizantów. W tym dniu kazania wygłosi ks. Robert Ryndak, michalita. 

 

3. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy 

wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym codziennie           

o godz. 17:30. W sobotę odwiedziny chorych w domach od godz. 8:00. Najbliższa niedziela będzie 

pierwszą niedzielą miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca, a po Mszach świętych wystawienie 

i adoracja Najświętszego Sakramentu. Za tydzień Msza święta chrzcielna o godz. 12:30. 

 

4. Rodzice Klaudii i Kuby Mistarz z Wierzbanowej dziękują za okazaną pomoc i wsparcie 

finansowe na leczenie i rehabilitacje rodzeństwa. W zeszłą niedzielę zebrano do puszek 10.890 zł     

i 15 Euro. Bóg zapłać wszystkim za ofiarność. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na 

działalność Duszpasterstwa Młodzieży w dekanacie. 

 

5. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” artykuł dotyczący ważnego i aktualnego 

problemu w jaki sposób przygotować młodzież do przyjęcia bierzmowania W ,,Niedzieli” 

przeczytamy ciekawe artykuły o aniołach: Kim są anioły, archanioły, serafiny, cherubiny i Anioły 

Stróże. Jak wyglądają i co robią. 

 

6. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do domu Ojca: Śp. Henryk Hardecki i Śp. Jan 

Malec. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa 

oraz opieki Świętych Archaniołów. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- wtorek, 27 września – Święty Wincenty a Paulo, prezbiter, założyciel Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia (szarytek), patron dzieł miłosierdzia; 

- środa, 28 września – Święty Wacław, książę czeski, męczennik za wiarę, patron Czech; 

- czwartek, 29 września – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, niebiescy wysłańcy, 

którzy zrealizowali szczególne zadania w historii zbawienia;  

- piątek, 30 września – Święty Hieronim, prezbiter, doktor Kościoła, autor przekładu Pisma 

Świętego na język łaciński 

- sobota, 1 października – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła, patronka 

misji katolickich. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

ALLMEDICA Mszana Dolna zaprasza na bezpłatną kolonoskopię w znieczuleniu 

anestezjologicznym. Badanie skierowane jest do osób w wieku 50 – 65 lat, zamieszkałych lub 

pracujących na terenie powiatu limanowskiego. Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe 

znajdują się na stronie internetowej www.allmedica.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

 

http://www.allmedica.pl/

