
TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24 PAŹDZIERNIKA 2021 

 

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą     

i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich 

kontynentach świata. Po Mszach Świętych o godz. 9:30 i 11:00 dzieci będą zbierać ofiarę na 

Misje.  

 

2. W niedzielę 31 października będziemy obchodzić Uroczystość poświęcenia Kościoła.       

W tym dniu będziemy dziękować Bogu za wszystkich budowniczych, fundatorów                        

i ofiarodawców naszej świątyni. Po Mszach Świętych o godz. 11:00 i 15:00 odśpiewamy 

Hymn ,,Ciebie Boga Wysławiamy”. 

 

3. W poniedziałek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym roku 

zostaną odprawione dwie Msze święte na cmentarzu o godz. 11:00 i 14:00. O godz. 13:30 

rozpocznie się różaniec w kaplicy i procesja na cmentarz. Nie będzie Mszy świętych w 

kościele o godz. 11:00 i 15:00, pozostałe zostają bez zmian. Od 1 do 8 listopada włącznie 

można codziennie zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 

modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli 

być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach 

wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Odpust 

można ofiarować wyłącznie za zmarłych. 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych. Msze święte z wypominkami zostaną odprawione w kościele o godz. 6:30, 8:00 i 

18:00, w kaplicy cmentarnej o godz. 11:00 i 15:00. Na wypominki można składać w stałych 

godzinach pracy kancelarii oraz dodatkowo w przyszłą niedzielę po mszach świętych oraz 1 

listopada przy cmentarzu. 

 

4. W czwartek 28 października przypada wspomnienie świętych Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza. Swoje imieniny w tym dniu obchodzi ks. proboszcz Tadeusz Mrowiec oraz          

ks. dziekan Tadeusz Dziedzic. Czcigodnych kapłanów polecamy modlitwie i składamy 

życzenia obfitego błogosławieństwa Bożego.  W poniedziałek 25 października przypada        

1 rocznica śmierci ks. Czesława Sandeckiego. 

 

5. Spotkanie dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z Mszany Górnej            

i Szkoły Podstawowej numer 1 w piątek po Mszy wieczornej o 18.30 w Domu Parafialnym. 
Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o 19.00 w Domu Parafialnym.  
 

6. Dziękujemy za ofiarę na Misje Róży Misyjnej Bogusławy Figury. 

 

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł Śp. Stanisław 

Malec. Wieczne odpoczywanie. 

 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


