
TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 23 października 2022 

 

1. Dzisiaj we wspólnocie Kościoła obchodzimy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna tydzień 

misyjny. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich misjonarzy duchownych i świeckich oraz 

wypraszamy im Bożą pomoc w trudzie głoszenia Ewangelii. Po Mszach świętych o godz. 8:00, 9:30   

i 11:00 dzieci będą zbierać ofiary na cele misyjne. W kampanii modlitewnej: "Milion dzieci modli się 

na różańcu" w zeszłą środę modliło się 824 211 dzieci w tym 246 211 w Polsce. Dziękujemy za 

ofiarę na Misje z Róży Bogusławy Figury. 

  

2. W piątek, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu swoje imieniny obchodzi ks. proboszcz Tadeusz Mrowiec 

oraz ks. dziekan Tadeusz Dziedzic. Czcigodnych kapłanów polecamy modlitwie i składamy życzenia 

obfitego błogosławieństwa Bożego. 

 

3. W przyszłą niedzielę 30 października będziemy obchodzić Uroczystość poświęcenia Kościoła.     

W tym dniu będziemy dziękować Bogu za wszystkich budowniczych, fundatorów i ofiarodawców 

naszej świątyni. Po Mszach Świętych o godz. 11:00 i 15:00 odśpiewamy Hymn ,,Ciebie Boga 

Wysławiamy”. 

 

4. We wtorek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku zostaną 

odprawione dwie Msze święte na cmentarzu o godz. 11:00 i 14:00. O godz. 13:15 rozpocznie się 

różaniec w kaplicy i procesja na cmentarz. Nie będzie Mszy świętych w kościele o godz. 11:00          

i 15:00, pozostałe zostają bez zmian. Na wypominki można składać w stałych godzinach pracy 

kancelarii oraz dodatkowo w przyszłą niedzielę po Mszach świętych oraz 1 listopada przy cmentarzu. 

W tym tygodniu możliwość dodatkowej spowiedzi w piątek i w sobotę od godz. 17:00. 

 

5. Trwają prace przy remoncie Organistówki. W tym roku przewidziane jest zakończenie prac na 

etapie deweloperskim. Na cmentarzu rozpoczęły się prace związane z budową nowego przejścia 

obok grobu hrabiów Krasińskich. Przy głównym pomniku będą nowe nasadzenia, tak by widoczne 

były płyty z nazwiskami poległych. Został złożony wniosek o podłączenie kaplicy cmentarnej do 

sieci gazowej celem usprawnienia ogrzewania kaplicy. Przypominamy, że punkty poboru wody 

znajdują się na starym cmentarzu za głównym pomnikiem oraz przy bocznym ogrodzeniu przy ul. ks. 

Stabrawy, a także na nowym cmentarzu wzdłuż głównej alei. Tak jak w poprzednim roku zwracamy 

się z prośbą o zachowanie czystości, składanie odpadów w ustalonych miejscach oraz o zachowanie 

umiaru przy dekoracji grobów w związku z bardzo wysokimi opłatami za wywóz śmieci. 

 

6. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11:00 zapraszamy dzieci w strojach różnych świętych. 

Jeśli dopisze pogoda, po Mszy św. odbędzie się korowód świętych z radosnym śpiewem. W ubiegłą 

niedzielę Schola z naszej parafii uczestniczyła w XXIV Przeglądzie Pieśni Religijnej w Myślenicach 

i otrzymała wyróżnienie. 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” tekst o posłudze penitencjarzy, w ,,Małym 

Gościu” książeczka – Moje siły specjalne z sylwetkami świętych, którzy pomagają nam w trudnych 

sytuacjach życiowych, a w ,,Niedzieli” m.in. artykuł o szansach Ukraińców na wygranie wojny. 

 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł Śp. Michał Stożek. 

Wieczne odpoczywanie….    

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 



Inne: 

 

 Urząd Miasta w Mszanie Dolnej przygotowuje się zadania związanego z dystrybucją węgla              

w związku z czym prosi wszystkich zainteresowanych mieszkańców o pisemne zgłaszanie chęci jego 

zakupu w cenie preferencyjnej. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta przy ul. Piłsudskiego 2,   

II piętro pok. 203. 
 

 Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że mieszkańcy uprawnieni i zainteresowani zakupem węgla 

po cenach preferencyjnych proszeni są o pilne zgłoszenie zapotrzebowania do sekretariatu, Biura 

Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mszana Dolna lub pod. nr tel. 18 33 10 009. 


