
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 6 listopada 2022 

 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja 

ewangelizacyjna na miesiąc listopad: Aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary 

wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny. 

Intencja parafialna: W intencji Ojczyzny, o zachowanie Pokoju w świecie, ustanie wojen          

i konfliktów, szczególnie w Ukrainie. Dzisiaj Msza św. chrzcielna o godz. 12:30. Nieszpory 

za zmarłych o godz. 17:30. 

 

2. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na 

Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. Do XIV wieku stanowiła 

ona centrum życia Kościoła. To święto to także wyraz naszej jedności z następcą Świętego 

Piotra – papieżem Franciszkiem. 

 

3. W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Zapraszamy na Mszę świętą             

w intencji naszej Ojczyzny o godz. 10:30. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać 

wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego 

świętowania będzie wywieszona flaga narodowa. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 9:00 przy 

Urzędzie Gminy, następnie przejście na cmentarz, złożenie wiązanek i kwiatów na grobach 

poległych. Po Mszy świętej ok. godz. 12:00 wspólny śpiew Hymnu Narodowego. 

 

4. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Także tego dnia będziemy obchodzić również 

ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Rada parafialna będzie 

przyjmować ofiary na cele remontowe. 

 

5. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” m.in. artykuł dotyczący samotności. 

Co proponuje Kościół ludziom samotnym, których jest wokół coraz więcej? W ,,Niedzieli” 

odpowiedzi na pytania o czyściec. Czym jest i jak opisywali go święci, którzy dostąpili jego 

wizji. 

 

6. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: Śp. Anna 

Malec. Wieczne odpoczywanie. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

- czwartek, 10 listopada – Święty Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, gorliwy obrońca 

wiary i orędownik pokoju; 

- piątek, 11 listopada – Święty Marcin z Tours, najpierw żołnierz rzymski, potem biskup, 

gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny; 

- sobota, 12 listopada – Święty Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, ewangelizator 

schizmatyków.  

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

Inne: 

 Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza na Koncert Finałowy Warsztatów 

Gospel, który odbędzie się dzisiaj (tj. 6 listopada) o godzinie 17:00 w sali widowiskowej 

Miejskiego Ośrodka Kultury. (O godz. 15:00 uczestnicy warsztatów wezmą udział w oprawie 

muzycznej Mszy świętej w naszym kościele). 


