
DZWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26 września 2021 

 
1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Michała Archanioła. Po Mszy 

Świętej o godz. 11:00 procesja eucharystyczna wokół naszego kościoła. 

 

2. W najbliższą środę przypada liturgiczne wspomnienie Świętych Archaniołów. Msze 

Święte w naszym kościele o 6:30, 8:00, 9:30, 15:00, 18:00. Po każdej Mszy Św. będzie 

możliwość przejść wokół ołtarza, by zawierzyć się patronowi naszej parafii i miasta. 

Przed Mszą Świętą o godz. 18:00 złożymy życzenia ks. Michałowi, a w czasie Mszy 

będziemy się modlić w intencji wszystkich solenizantów. 

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, Spowiedź dla dzieci od godz. 15:30, 

Msza Św. o 16:00. Spowiedź dla dorosłych i młodzieży od 6:00 i 17:00. W pierwszą 

sobotę miesiąca o godz. 17:30 nabożeństwo liturgiczne dla klas III przygotowujących się 

do I Komunii  Św. z poświęceniem różańców. Natomiast rano po Mszy Św. o godz. 7:00 

rozważania połączone z różańcem ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny. W sobotę odwiedziny chorych w domach. 

 

4. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca. W tym tygodniu rozpoczyna się 

miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe o 17:30, przed Mszą Świętą wieczorną.    

W przyszłą niedzielę Msza Święta Chrzcielna o godz. 12:30 

 

5. Serdecznie zapraszamy do udziału w grupach i spólnotach parafialnych. Młodzież           

w  I piątek 19:00, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym – wtorki 18:30 oraz grupa 

refleksyjno – modlitewna – II i IV wtorek o godz. 18:30. 

 

6. W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności: +Śp. Franciszek Kaczmarczyk,    

+Śp. Marian Czyszczoń, +Śp. Rozalia Płoskonka 

 

7. Zachęcamy do lektury dwumiesięcznika ,,Któż jak Bóg”, w którym znajdziemy ciekawe 

artykuły w tym ks. Edwarda Stańko. 

 

8. Od 15-23 października oraz 6-14 listopada organizowana jest pielgrzymka do 

Medziugorje, którą poprowadzi ks. Wacław Kozicki. Więcej informacji w gablotach. 

 

Informacja: 

Starosta Limanowski informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu 

opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Szczegółowe 

informacje w gablotach. 

Kalendarz  liturgiczny: 

– w poniedziałek 27 września – św. Wincenty a Paulo,  prezbiter, patron dzieł miłosierdzia; 

– we wtorek 28 września – św. Wacław, męczennik 

– w środę 29 września – święci archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał, 

– w czwartek 30 września – św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła, 

– w piątek 1 października – św. Teresa od Dzieciątka Jezus  

– w sobotę 2 października – Święci Aniołowie Stróżowie 

 

KS.JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


