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14 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca lipca – zmiana tajemnic Żywego 

Różańca. Intencja powszechna – abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych i 

rodzinnych byli odważnymi twórcami dialogu i przyjaźni. Intencja parafialna – za 

przebywających na urlopach i wakacjach, szczególnie za dzieci i młodzież, aby dbali o 

swoją wieź z Bogiem. 

 

2. Miesiąc lipiec jest poświęcony szczególnej czci Najdroższej Krwi Chrystusa, 

stąd zachęcamy do odmawiania litanii i innych aktów pobożności. Święty papież, Jan 

XXIII, zachęcając do kultu Najdroższej Krwi Zbawiciela napisał:  

,,niechaj wierni rozważają, jak wielką i nieskończoną wprost mocą, bije ta Krew 

prawdziwie Przenajdroższa, 

"Której kropelka z grzechu wszelakiego 

oczyścić może każdego grzesznego". 

 

(…) nieskończoną jest moc Krwi Chrystusa Boga i Człowieka oraz niepojęta również 

miłość, która skłoniła Go do przelania tejże Przenajdroższej Krwi”.  

 

3. Podobnie jak w zeszłym roku, w dniach 4 – 11 sierpnia, odbędzie się Piesza 

Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapisy rozpoczną się 29 lipca.   

 

4. W niedzielę 22 sierpnia, na Mszy świętej o godz. 11:00, podziękujemy ks. 

Rafałowi za cztery lata jego posługi w naszej parafii, a w kolejną niedzielę powitamy 

nowego wikariusza – ks. Michała Hansa.  

 

5. 29 sierpnia,  w ostatnią niedzielę sierpnia, będziemy przeżywali święto 

dziękczynienia za zbiory – dożynki parafialne. Gospodarzami tegorocznych dożynek 

będą mieszkańcy Mszany Górnej, od osiedla Kępy do osiedla Witki.   

6. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na pomoc poszkodowanym w wyniku 

pożaru w Nowej Białej. Zachęcamy do pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasna 

Górę, która odbędzie się dn. 11 lipca. Są jeszcze wolne miejsca. 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności 

+Wiktoria Dudzik. 

8. W nadchodzącym tygodniu patronują nam – we wtorek bł. Maria Teresa 

Ledóchowska, a w czwartek św. Jan z Dukli. 

 

 
KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 

 



 

Msze święte w porządku wakacyjnym. 
 

 W dni powszednie o godz. 6.30 i 19.00. Nie będzie Mszy o godz. 7.00.  

 W niedziele Msze święte o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 15.00 oraz wieczorna 

o godz. 19.00. Nie będzie Mszy o godz. 12.30.  

 Spowiadamy w tygodniu przed Mszą świętą poranna i wieczorną.  

 W okresie wakacyjnym chrzty w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy 

świętej o godz. 11.00.  

 Dyżury kancelarii parafialnej we wtorek i czwartek od godz. 17.00 do 18.00;  

w środę, piątek i sobotę w godz. od 9.00 do 10.00. W poniedziałki i pierwsze 

soboty miesiąca kancelaria nieczynna. 


