
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 października 2022 

 

 

1. Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego, wspomnienie św. 

Aniołów Stróżów. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca, zmiana tajemnic 

Żywego Różańca, a po Mszach świętych wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Intencja ewangelizacyjna na miesiąc październik: Aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny 

w jej głoszeniu był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości. Intencja parafialna:          

O wierność w modlitwie różańcowej w rodzinach. Dzisiaj Msza św. chrzcielna o godz. 12:30. 

 

2. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego 

Franciszka z Asyżu. To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie 

wsparciem dla Ojca Świętego. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii 

Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy Apostołką Bożego Miłosierdzia.            

W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej.  

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek spowiedź dla dzieci od godz. 15:30, dla 

młodzieży i dorosłych od godz. 17:00. Msza święta dla dzieci o godz. 16:00. Zapraszamy na 

spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w sobotę o 16.00, oraz spotkanie grupy "Mężczyźni 

św. Józefa" w poniedziałek 10 października o 19.00 w Domu Parafialnym. 

 

4. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe 

codziennie o godz. 17:30. Osoby modlące się na różańcu mogą uzyskać łaskę odpustu 

zupełnego, czyli darowanie kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi 

warunkami można zyskać, odmawiając jedną część różańca.  

 

5. W przyszłą niedzielę z naszej parafii wyrusza piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki 

Boskiej Bolesnej w Limanowej. Wyjście przed Mszą Świętą o godz. 6:30. O godz. 15:30 

nabożeństwo różańcowe w Sanktuarium, a o 16:00 Msza Święta.  

 

6. Dzisiaj zbiórka do puszek na działalność Duszpasterstwa Młodzieży w naszej parafii            

i w dekanacie. Za tydzień Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na remont naszej 

świątyni. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” m.in. wywiad z kard. Konradem 

Krajewskim, który opowiada o swojej ostatniej wizycie na Ukrainie. W ,,Niedzieli” artykuł   

o zwyczajnych – niezwyczajnych księżach, którzy są solą ziemi Kościoła w Polsce. ,,Gość 

Ekstra” poświęcony jest Bożemu Miłosierdziu i jego apostołce – św. siostrze Faustynie. 

Dostępny jest także nowy numer kwartalnika ,,Idźmy do Józefa”. 

 

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej mądrości 

w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby 

względem Boga i bliźniego. 

 

 

 

 


