DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 sierpnia 2021
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy Dzień Dziękczynienia za Świat Stworzony i plony ziemi
ustanowiony przez papieża Franciszka oraz dożynki parafialne. Dożynki w kaplicy na
Łostówce w niedzielę 5 września o godz. 11.00.
Witamy wśród nas ks. Michała Hansa, który rozpoczyna pracę duszpasterską w naszej
wspólnocie parafialnej.
2. W tym tygodniu rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Msze Święte na
rozpoczęcie roku we środę o godz. 8.00 dla klas 4-8 i młodzieży szkół średnich, o godz.
10.00 dla dzieci z klas 0-3, w kaplicy w Łostówce o godz. 9.00 i w Zespole Szkół w
Mszanie Górnej o godz. 8.00. Spowiedź przed rozpoczęciem roku szkolnego we wtorek
od godz. 18.00. Przywóz dzieci z I przystanku do szkoły w Łostówce o godz. 8.40, odwóz
o godz. 11.30.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
spowiedź dla młodzieży od godz. 17.00, w piątek dla dzieci od godz. 15.30, a o godz.
16.00 Msza Święta. Spowiedź dla dorosłych od godz. 6.00 i 17.00..
4. W sobotę odwiedziny u chorych w domach według listy z poprzedniego miesiąca.
5. W niedzielę 5 września odbędzie się tradycyjna pielgrzymka do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Rozpocznie się ona nabożeństwem drogi krzyżowej o godz. 9.00 przy
stacji ,,u Piłata”. O godz. 11.30 przy ołtarzu polowym ksiądz arcybiskup przewodził
będzie Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji rodzin i małżeństw naszej
Archidiecezji. Dla chętnych możliwość wyjazdu autokarem z dolnego parkingu w
niedzielę o godz. 7.00. Zapisy do czwartku włącznie.
6. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańca.
7. Od 1 września (środa) wracamy do stałego porządku mszy świętych. W dni
powszednie o godz. 6.30, 7.00 i 18.00. W przyszłą niedzielę chrzty o godz. 12.30, Msza
Św. wieczorna o godz. 18.00.
8. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek od godz. 17.00-18.00,
w środę od godz. 16.00-17.00, w piątek i sobotę od godz. 9.00 - 10.00, a sekretariat
kancelarii w środę od 9.00-10.00.
9. W przyszłą niedzielę na prośbę Caritas zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych
aktualnym kryzysem migracyjnym.
10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy +Antoniego
Szczudłowskiego i +Dominika Magierę.
11. Kalendarz liturgiczny:
W tym tygodniu przypada wspomnienie:
– w piątek – 3 września – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ

