
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13 listopada 2022 

 

1.  Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą modlitwą 

wspieramy chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary.       

Z powodu wiary cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie. Dziś także                 

z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. To szczególna okazja, 

aby zauważyć cierpiących z powodu braku podstawowych środków do życia. Rada parafialna 

przyjmuje ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

 

2. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia obchodzimy święto 

patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po Mszy świętej o godz. 

11:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt 

Poświęcenia. W przyszłą niedzielę nie będzie Mszy św. chrzcielnej o godz. 12.30. Na Mszy św.       

o godz. 15:00 błogosławieństwo nowych ministrantów i lektorów. 

 

3. We wtorek 22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Msza 

święta w intencji chórzystów, ich rodzin oraz zmarłych członków chóru i dyrygentów zostanie 

odprawiona w przyszłą niedzielę 20 listopada o godz. 15:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

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

w Kościele", który rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00, następnie świadectwo wiary rapera 

Jakuba Nowaka ps. Anatom, 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. W sobotę zapraszamy na wyjazd na 

diecezjalne dni młodzieży w Krakowie o godz. 13.30, zapisy u ks. Michała. 

 

5. Zapraszamy dzieci i młodzież na parafialne "Ferie z Bogiem" w Zawoi w terminie od niedzieli 

wieczór 5 lutego do piątku wieczór 10 lutego. Koszt 600 złotych, cena zawiera wszystkie koszty 

wyjazdu poza karnetami narciarskimi. Zapisy u ks. Michała najpierw dla dzieci i młodzieży z grup 

duszpasterskich do końca listopada, a jeśli zostaną miejsca to w grudniu pozostali chętni.  

 

6. Od tego tygodnia pan Organista uda się z opłatkami do mieszkańców ulic: Słomka, Leśna (Pod 

las), Orkana, Zielona, Topolowa. 

 

7. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie możliwość zakupu książki ,,Ewangelia na każdy 

dzień – 2023” z wydawnictwa św. Pawła. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 

roku, odnośniki do czytań biblijnych, informacje o świętach i uroczystościach kościelnych. Każdy 

fragment Ewangelii opatrzony jest krótkim rozważaniem, które wprowadza w refleksję nad 

przeczytanym słowem i pozwala je zrozumieć. 

 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła: Śp. Józefa Spytek. 

Wieczne odpoczywanie. 

  

W tym tygodniu patronują nam:  

- czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska, córka króla Węgier, najpierw gorliwa żona i 

matka, później tercjarka Świętego Franciszka, oddana pokucie i dziełom miłosierdzia; 

- piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, patronka 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 



Do ogłoszeń: 

 

1. Polecamy lekturę prasy katolickiej. W ,,Gościu Niedzielnym” ostatnia już płyta z cyklu Biblia 

Audio, a na niej księgi Nowego Testamentu: Apokalipsa św. Jana oraz Listy Apostolskie.              

W ,,Niedzieli” m.in. artykuł o dyskredytowaniu autorytetu Jana Pawła II i medialnych atakach na 

świętego papieża. 

 

2. Urząd Miasta Mszana Dolna, Powiat Limanowski, Parafia Miłosierdzia Bożego w Mszanie 

Dolnej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zaprasza na: XV ZAGÓRZAŃSKIE 

SPOTKANIA CHÓRÓW „LAUDATE DOMINUM”, który odbędzie się 20 listopada 2022r. 

Początek przeglądu o godz. 14:30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej. 

Szczegółowy program wraz z kolejnością występów będzie dostępny na tablicach ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej miasta i Miejskiego Ośrodka Kultury.  

 

3. Rada Gminy Mszana Dolna składa podziękowania wszystkim parafianom za włączenie się         

w zbiórkę pieniężną dla miasta partnerskiego na Ukrainie w dniu 6 listopada br. Zebrano kwotę 

5.171, 04 zł.  

 


