
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  21 listopada 2021 

 

1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się rok 

liturgiczny. Po mszy świętej o godz. 11:00, uroczyste wystawienie Najświętszego 

Sakramentu, Litania do Chrystusa Króla i akt oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi. Od 

przyszłej niedzieli rozpoczyna się czas Adwentu, msze święte roratnie będą w dni powszednie 

o godz. 6:30.   

 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 15:00 msza święta w intencjach naszego chóru parafialnego,     

a w kościele Miłosierdzia Bożego o godz. 14:00 rozpoczyna się XIV Zagórzańskie Spotkanie  

Chórów  Laudate  Dominum. Składamy również podziękowanie opiekunom i całej scholii 

parafialnej, życząc zdrowia i polecając wstawiennictwu św. Cecylii. 

 

3. Od poniedziałku rozpoczynamy Nowennę do św. Andrzeja Boboli w intencjach naszej 

Ojczyzny. Codziennie za zakończenie mszy świętej wieczornej odmówimy nowennę, litanię    

i modlitwę za Ojczyznę wraz z modlitwą do św. Michała Archanioła. Szczególnie w tych 

dniach zachęcamy do odmawiania Litanii do św. Andrzeja Boboli, który jest również 

patronem Polski. 

 

3. Rada Parafialna zebrała w minioną niedzielę 8 876 zł 50 gr, na konto remontowe w okresie 

od 11 października do 12 listopada wpłacono 7 650 złotych, ze mszy świętych zbiorowych    

w październiku zebrano 7 755 złotych. Za wywóz odpadów z cmentarza od 1 stycznia do 18 

listopada br. zapłacono 88 425 złotych, za energię elektryczną 12 870 złotych. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o obowiązku uiszczania opłat cmentarnych               

i zachęcamy do ograniczenia ilości zniczy, wieńców i kwiatów na grobach i pomnikach 

bliskich. 

 

4. W tym tygodniu pan organista uda się z opłatkami do mieszkańców ulic: Słomka, Orkana, 

Zielona i Topolowa. 

5. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: +Śp. Jan 

Jarosz, Śp. Maria Węglarz, Śp. Aniela Gołąb, Śp. Stefania Nowak. Wieczne odpoczywanie. 

 

6. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” bezpłatny dodatek – płyta z filmem 

opowiadającym o beatyfikowanym właśnie w Katowicach ks. Janie Masze. W ,,niedzieli” 

znajdziemy m.in. obszerny komentarz o wydarzeniach, które mają miejsce na naszej 

wschodniej granicy, a które są wyzwaniem także dla Kościoła. Na stoliku po chórem są 

ułożone kalendarze parafialne i książki ks. arcybiskupa, które można zabrać ze sobą do domu. 

 

W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki 

kościelnej; 

– w środę 24 listopada – świeci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze, 

pierwsi męczennicy wietnamscy,  

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 

Inne: 

ALLMEDICA Mszana Dolna zaprasza na bezpłatną kolonoskopię w znieczuleniu 

anestezjologicznym. Badanie skierowane jest do osób zamieszkałych lub pracujących na 

terenie powiatu limanowskiego, w wieku 50-60 lat. Szczegółowe informacje oraz dane 

kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.allmedica.pl 


