
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 16 października 2022 

 

1. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 

Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożą opiekę dla całej naszej 

ojczyzny. Dzisiaj przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek 

wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja 

nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. 

Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy. Dzisiaj Msza św. chrzcielna 

o godz. 12:30. 

 

2. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty, 

patrona służby zdrowia. W czwartek 20 października uroczystość św. Jana Kantego, 

głównego patrona archidiecezji krakowskiej. W sobotę 22 października uroczystość św. Jana 

Pawła II. Po Mszach świętych będziemy mogli uczcić relikwie świętego. Najbliższa niedziela, 

23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy 

wspierać wszystkich pracujących na misjach. Dzieci będą zbierały ofiary na Misje po Mszach 

św. o godz. 8.00,  9.30 i 11.00. 

 

3. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Anny Gajewskiej i z Róży Nauczycieli Marii 

Polańskiej. W minioną niedzielę Rada Parafialna przyjęła na cele remontowe 9.210 zł, na 

konto przekazano 5.820 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.  

 

4. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo 

różańcowe o godz. 17:30. Zbliża się listopad, czas 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.  

 

5. 18 października odbędzie się już 17 edycja międzynarodowej kampanii modlitewnej: 

"Milion dzieci modli się na różańcu". Jest to modlitwa dzieci z różnych krajów całego świata 

o pokój na świecie. Dzieci w tym dniu odmawiają przynajmniej 1 dziesiątek różańca św. 

Zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do włączenia się do tej akcji. 

 

6. Zapraszamy w piątek na comiesięczny wieczór dla młodzieży pod hasłem "Młodzi i wolni 

w Kościele", który rozpocznie się Mszą o 18.00, następnie konferencja ks. Sławomira 

Pietraszki, później Adoracja Najświętszego Sakramentu i po niej możliwość spotkania wśród 

młodych ludzi w Domu Parafialnym. Serdecznie zachęcamy do wspólnej modlitwy młodzież 

wraz z rodzicami oraz wszystkich chętnych. 

 

7. W przyszłą niedzielę, 23 października o godz. 14:00 w Sali MOK w Mszanie Dolnej 

odbędzie się finał Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego i Literackiego poświęconego 

pamięci ks. kan. Józefa Jamroza. 

 

8. Polecamy prasę katolicką. W najnowszym numerze ,,Gościa Niedzielnego” kolejna płyta    

z Biblią Audio. W ,,Niedzieli” m.in. artykuł o bezwzględnych atakach na osobę Jana Pawła II. 

 

9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do domu Ojca: Śp. Stefania 

Kuc, Śp. Józefa Kozyra i Śp. Maria Wacławik. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…. 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


