
DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19 września 2021 

 

 

1. Dzisiaj obchodzony jest w Polsce ,,Dzień Środków Społecznego Przekazu”. 

 

2. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła. 

Sumę odpustową o godz. 11:00 odprawi ks. Jan Zając, któremu także złożymy życzenia         

z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa. Słowo Boże w uroczystość odpustową wygłosi ks. 

prof. Robert Nęcek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Po Mszy Świętej procesja 

eucharystyczna wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy asysty w strojach regionalnych, 

orkiestrę, chór i poczty sztandarowe. Do udziału w uroczystości zapraszamy parafian, 

mieszkańców Mszany Dolnej i samorząd miasta. Po uroczystości spotkanie z Radą Parafialną. 

Serdecznie zachęcamy do przygotowania się do zbliżających się uroczystości przez 

sakramentalną spowiedź. 

 

3.  We wtorek rozpoczynamy nowennę przed uroczystością św. Michała Archanioła, którą 

zakończymy 29 września w liturgiczne święto Świętych Archaniołów. 

 

4. W dniu dzisiejszym rozpoczynają się uroczystości odpustowe w Sanktuarium Matki Bożej 

Bolesnej w Limanowej. W tym roku przypada 100 rocznica konsekracji bazyliki i 55 rocznica 

koronacji figury Matki Boskiej. Uroczystości potrwają do niedzieli 22 września. Piesza 

pielgrzymka do Sanktuarium z naszej parafii wyruszy w niedzielę 10 października. 

 

5. Serdecznie dziękujemy za ofiarę na cele remontowe. Rada parafialna przyjęła 8 450 zł i 60 

euro. Na konto remontowe przekazano 4 250 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

 

6. Dziękujemy za ofiarę na misję z Róży Misyjnej Bogusławy Figury. 

 

7. 25 września przed sumą odpustową zostanie poświęcona tablica i popiersie ks. Józefa 

Stabrawy, które jest repliką wykonaną w brązie rzeźby Stanisława Ciężadlika. 

 

8. Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11:00 w domu parafialnym. 

 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej: Śp. Eleonorę Dubrzycką 

i Śp. Kazimierza Harasa. Wieczny odpoczynek. 

 

Kalendarz liturgiczny: 

- poniedziałek 20 września – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, 

Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 

- wtorek 21 września – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 

- czwartek 23 września – wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 
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