TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 7 LISTOPADA 2021
1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja powszechna
na miesiąc listopad: Aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich
wsparcie i światło, otwierające na życie. Intencja parafialna – w intencji naszej Ojczyzny.
2. W czwartek 11 listopada będziemy przeżywali Narodowe Święto Niepodległości oraz
wspomnienie świętego Marcina z Tours. Msza Święta w intencji Ojczyzny w naszym
kościele o godz. 11:00. Po Mszy świętej zapraszamy na wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych z udziałem Orkiestry Dętej OSP w Mszanie Dolnej i chóru z parafii
Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęcie uroczystości, Apel poległych przy remizie OSP o godz.
10:15.
3. W przyszłą niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić V Światowe Dni Ubogich. Centralne
wydarzenia w naszej archidiecezji będą miały miejsce w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Objawiają się codzienną Eucharystią dla osób potrzebujących oraz opiekunów. W programie
tych dni uwzględnione są także: porady prawne, psychologiczne, aktywizacja zawodowa,
specjalistyczna pomoc medyczna i inne. Szczegółowe informacje i program dostępne są na
stronie internetowej: www.sdu.malopolska.pl Przypominamy, że Zespół Charytatywny
z naszej parafii służy pomocą w każdą środę w godz. od 10-11. Zachęcamy do zaangażowania
się w pracę zespołu, nowe inicjatywy, a zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem
proboszczem.
4. W przyszłą niedziele Rada Parafialna będzie przyjmować ofiary na prace remontowe. W tym
roku wykonano nowe pokrycie dachowe na organistówce, a planowane jest zakończenie prac
związanych z elewacją zewnętrzną oraz stolarką okienną.
5. W Niedzielę Misyjną w zbiórce na cele misyjne, dzieci zebrały kwotę 3 215, 50 zł i 5 euro.
6. Dziękujemy za ofiarę na Misje z Róży Bogusławy Figura.

7. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły: Śp. siostra Zofia
Gasińska, Śp. Alina Ficzkowska, Śp. Agnieszka Jasińska – Skawińska. Wieczne
odpoczywanie.
W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 10 listopada – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła;
– w czwartek 11 listopada – św. Marcin z Tours, biskup, żołnierz rzymski
– w piątek 12 listopada – św. Jozafat, biskup i męczennik;
– w sobotę 13 listopada – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi
męczennicy Polski, eremici, misjonarze.
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