DZWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12 września 2021

1. Dzisiaj przypada Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. Wspomnienie to przypomina nam o
przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej
pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.
2. Rada Parafialna przyjmuje dzisiaj ofiary na remont naszej świątyni.
3. W sobotę 18 września na Mszy Św. o godz. 18:00 młodzież klas I szkół średnich przyjmie Sakrament
Bierzmowania z rąk ks. infułata Jakuba Gila. Spotkania dla młodzieży w środę o godz. 19:00 w domu
katechetycznym, w piątek i sobotę z udziałem we Mszy świętej o godz. 18:00 w kościele. Dodatkowa
możliwość spowiedzi w piątek od godz. 17:00. Młodzież, rodziców i świadków zachęcamy do
modlitwy w rodzinach do Ducha Świętego o uproszenie szczególnych łask i dobrego przeżycia
Sakramentu Bierzmowania. Z góry dziękujemy za zadeklarowaną pomoc w pracach związanych
z uporządkowaniem terenu wokół kościoła i ofiarę ołtarza.
4. W poniedziałek 13 września zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20:30.
5. We wtorek będziemy przeżywali Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszach świętych
możliwość uczczenia relikwii Krzyża Świętego.
6. W środę przypada wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej i w tym dniu rozpoczyna się Triduum przed
Świętem Św. Stanisława Kostki. Piesza pielgrzymka do Sanktuarium w Limanowej planowana jest na
10 października.
7. W piątek wspomnienie Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi.
8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli Śp. Bartłomiej Myszogląd
i Śp. Elżbieta Kaczmarczyk.
9. Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy, zapraszają serdecznie na spotkanie
popielgrzymkowe które odbędzie się 18.09.2021 w Parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej
i rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18.00.
10. Szpital Powiatowy w Limanowej zaprasza mieszkańców powiatu limanowskiego w wieku od 50 do 65
lat na bezpłatne badania kolonoskopowe w znieczuleniu w ramach projektu realizowanego dzięki
wsparciu Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje oraz zapisy na badania prowadzone są pod
numerem telefonu: 668-535-114
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła;
– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna;
– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz - papież i Cyprian - biskup, gorliwi
duszpasterze i obrońcy wiary;
– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski, dzieci i młodzieży.
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