
DZWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10 PAŹDZIERNIKA 2021 

 

1. Dzisiaj w Sanktuarium w Limanowej o godz. 15:30 nabożeństwo różańcowe, a o godz. 16:00 

Msza Św. dla pielgrzymów. Rada parafialna przyjmuje dzisiaj ofiary na cele remontowe. Bóg 

zapłać wszystkim ofiarodawcom. Przy tej okazji prosimy o przyjęcie kalendarzy parafialnych na 

rok 2022.  

 

2. W środę nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i zakończenie Nabożeństw Fatimskich. 

Procesja po Mszy Św. wieczornej wokół kościoła z figurą Matki Boskiej. W czwartek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec o godz. 17:30. 

 

3. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu 

dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, 

katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień. 

Dyrektorów szkół wraz z przedstawicielami zapraszamy na spotkanie w czwartek 14 października  

o godz. 19:00 na plebanii. 

 

4. W sobotę 16 października będziemy przeżywali 43 rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II.         

W naszej parafii Dzień Papieski będziemy przeżywali 17 października, przy tej okazji będzie 

można złożyć ofiarę na Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspomagającą uzdolnioną 

młodzież z małych miast i wsi. Natomiast 23 października, dzień po liturgicznym wspomnieniu 

Jana Pawła II przewidziany jest w naszym kościele spektakl słowno-muzyczny oparty o poemat 

Karola Wojtyły pt. ,,Pieśń o blasku wody”. 

 

5. 17 października w Katedrze na Wawelu o godz. 10:00, odbędzie się uroczysta inauguracja etapu 

diecezjalnego synodu pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. 

 

6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przyjmujemy na wypominki 

roczne i jednorazowe w godzinach otwarcia sekretariatu i kancelarii parafialnej. 

 

7.  Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Anny Gajewskiej i z Róży Kazimierza Wójcika 

 

8. W marcu przyszłego roku przewidziana jest wizytacja kanoniczna w naszej parafii, do której 

będziemy się przygotowywać przez kolejne miesiące. Stąd termin sakramentu bierzmowania 

młodzieży klas 8 z naszej parafii przewidziany jest na sobotę 5 marca. 

 

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Maria Bulas.  

 

10.  17 października o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się finał 

Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego i Literackiego i. ks. kan. Józefa Jamroza                   

,,O autentyczną wiarę” i ,,O ludzkie serce człowieka” 

W tym tygodniu patronują nam: 

– w środę 13 października – bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń 

bezhabitowych; 

– w piątek 15 października – św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła, reformatorka 

zakonu karmelitańskiego; 

– w sobotę 16 października – św. Jadwiga Śląska 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


