DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 3 PAŹDZIERNIKA 2021
1.

Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Żywego Różańca.
Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy wierzący wspierali dzieło misyjne Kościoła.
Intencja parafialna: Aby nie brakło powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszach
Świętych krótka adoracja Najświętszego Sakramentu.

2.

Za tydzień 10 października będziemy w Polsce obchodzić XXI Dzień Papieski. W naszej
parafii obchody odbędą się w niedzielę 17 października. Za tydzień wyruszamy na pieszą
pielgrzymkę do Limanowej. Wyjście przed Mszą Świętą o godz. 6:30. O godz. 15:30
nabożeństwo różańcowe w Sanktuarium, a o 16:00 Msza Święta.

3. W piątek zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną Kandydatów do Bierzmowania z klasy
8 wraz z Rodzicami. Rozpoczęcie dekanalnego kursu lektorskiego w sobotę o godzinie
9:00 w Domu Parafialnym. Zbiórka dla Kandydatów na ministrantów w sobotę o 11:00
w Domu Parafialnym. Zapraszamy również na spotkanie Grupy Młodzieżowej w sobotę
o godzinie 16:00 w Domu Parafialnym.
4. Dzisiaj odbywa się tradycyjne liczenie wiernych. Na stolikach dostępne są książki ks.
prof. Roberta Nęcka, wydane w 5 rocznicę śmierci ks. kard. Franciszka Macharskiego.
Zachęcamy do zakupu i modlitwy za Śp. ks. kard. Franciszka.
5. Dziękujemy na ofiarę na Misje z Róży Józefa Węglarza.
6. W przyszłą niedzielę Rada Parafialna będzie zbierać ofiary na cele remontowe, przy tej
okazji proszę przyjąć kalendarze parafialne na rok 2022.
7. W gablotce można obejrzeć zdjęcia z odpustu parafialnego. Bardzo dziękujemy pani
Marii Majdzie z firmy Foto Majka za relacje z uroczystości parafialnych, które w miarę
możliwości będziemy także udostępniać na stronie internetowej parafii.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej: +Śp. Zofię
Abramczyk. Wieczny odpoczynek.
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 4 października – św. Franciszek z Asyżu, diakon, założyciel Zakonu Braci
Mniejszych;
– we wtorek 5 października – św. Faustyna Kowalska, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, nazywana Sekretarką Bożego miłosierdzia;
– w czwartek 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa – patronka wspólnot
Żywego Różańca.
KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ
Inne:
 W niedzielę 10 października w godz. 10:00 - 18:00 na parkingu przy Urzędzie Gminy
Mszana Dolna odbędzie się bezpłatna konsultacja z lekarzem oraz badanie
dermatoskopowe skóry. Więcej informacji na plakatach.

