DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 17 PAŹDZIERNIKA 2021

1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Dzień Papieski. Przy tej okazji materialnie wspieramy

Fundację ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspomagającą uzdolnioną młodzież z małych miast i wsi.
Dziękujemy za ofiary na cele remontowe. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 9 309 zł
i 20 euro, na konto remontowe przekazano 4 370 zł. Z mszy świętych zbiorowych za miesiąc
sierpień i wrzesień uzbierano 15 445 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Msza Święta
chrzcielna dzisiaj o 12:30.
2. Serdecznie zapraszamy w sobotę 23 października o godz. 19:00 do naszego kościoła na premierę

małopolską spektaklu słowno-muzyczny opartego o poemat Karola Wojtyły pt. ,,Pieśń o blasku
wody”. Widowisko to jest przygotowane przez Kameralną Operę Krakowską pod patronatem
ks. kardynała Stanisława Dziwisza i Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda
Kozłowskiego.
3. W poniedziałek święto św. Łukasza ewangelisty, patrona służby zdrowia. We wtorek przypada

wspomnienie błogosławionego Jerzego Popiełuszki. W tym dniu szczególnie modlimy się
w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo błogosławionego. W środę uroczystość św. Jana
Kantego, głównego patrona naszej diecezji i miasta Krakowa oraz profesorów, studentów,
młodzieży i szkół katolickich, jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny. W piątek przypada
uroczystość Jana Pawła II, po mszach świętych będziemy mogli uczcić relikwie świętego.
W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie uroczystość patronalna (Odpust). W przyszłą
niedzielę będziemy przeżywali niedzielę misyjną. W tym dniu modlimy się w intencji Misji.
4. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Józefa Kraj.

Wieczne odpoczywanie.
5. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o świętych nauczycielach

oraz świadectwo amerykańskiego dziennikarza, który z islamu nawrócił się na katolicyzm.
W ,,Niedzieli” znajdziemy artykuł na temat warunków odpustu zupełnego. W dwumiesięczniku
,,Miłujcie się” m.in. artykuł przedstawiający spektakularne uzdrowienia i nawrócenia za
wstawiennictwem św. ojca Pio.
6. Dziękujemy za ofiarę na Misje od Róży nauczycieli Marii Polańskiej.
7. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przyjmujemy na wypominki

roczne i jednorazowe w godzinach otwarcia sekretariatu i kancelarii parafialnej.
8. Dzisiaj 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.
KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ

