
DWUDZIESTA OŚMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 9 października 2022 

 

1. Dzisiaj z naszej parafii wyruszyła piesza pielgrzymka do Limanowej. O godz. 15:30 

nabożeństwo różańcowe, a o godz. 16:00 Msza św. dla pielgrzymów w Sanktuarium. Rada 

parafialna przyjmuje dziś ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

 

2. W czwartek 13 października zakończenie Nabożeństw Fatimskich. Procesja różańcowa wokół 

rynku po Mszy św. wieczornej. Do niesienia figury zapraszamy Orkiestrę Dętą OSP Mszana Dolna, 

a o zabezpieczenie trasy procesji prosimy druhów z OSP Mszana Dolna. Różaniec o godz. 17:30. 

  

3. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą 

wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy i wysiłek włożony 

w wychowanie młodego pokolenia. W czasie nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za 

wszystkich nauczycieli, wychowawców, katechetów oraz pracowników oświaty.  

 

4. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na 

Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do 

puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga                 

w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Za tydzień Msza św. chrzcielna o godz. 12:30. 

 

5. Zapraszamy na spotkanie grupy "Mężczyźni św. Józefa" w poniedziałek o 19.00, Scholi 

młodzieżowej w środę o 17.00, a Grupy Apostolskiej Młodzieży w sobotę o 16.00. Wszystkie 

spotkania w Domu Parafialnym. Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w każdy piątek o 16.30 

w kościele.  

 

6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przyjmujemy na 

wypominki roczne i jednorazowe w godzinach otwarcia sekretariatu i kancelarii parafialnej. Na 

stronie internetowej parafii można pobrać gotowy wzór kartki z wypominkami do wypełnienia na 

komputerze.  

 

7. Tydzień temu podczas zbiórki na działalność Młodzieży zostało zebrane 2500 złotych. Zgodnie     

z kurialnymi wytycznymi z tej kwoty po 1000 złotych zostanie przeznaczone na młodzież z parafii   

i dekanatu, a 500 złotych na działalność młodzieży w archidiecezji. Dziękujemy za złożone ofiary. 

Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Marii Łyżnickiej. 

 

8. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” warto zwrócić uwagę na tekst 

będący odpowiedzią na akcję, której celem jest przekonanie uczniów i rodziców do zrezygnowania 

z lekcji religii. W ,,Niedzieli” m.in. o sile modlitwy różańcowej. 

 

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, światła Ducha 

Świętego w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.  

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- czwartek, 13 października – Błogosławiony Honorat Koźmiński, prezbiter z Zakonu Kapucynów, 

gorliwy duszpasterz, założyciel wielu wspólnot zakonnych; 

- sobota, 15 października – Święta Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła, reformatorka 

zakonu karmelitańskiego. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


