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                           XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw 

za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych 

pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności.  

 

2. W środę o godz. 18.00 w Kościelnikach spotkanie młodzieży z kl. VIII i I szkoły 

średniej -  przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Natomiast w piątek na 

godz. 18.00 do Kościelnik zapraszam Rodziców młodzieży, która przyjmie Sakrament 

Bierzmowania 9 października o godz. 11.00./sobota/. 

 

3. We wtorek 14 września Święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia 

– znak mojej wiary.  

Tradycyjnie Ojcowie Cystersi z Mogiły zapraszają na Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża 

Św. w czwartek na godz. 18.00. 

 

4. Zakończyliśmy wymianę okien, dlatego bardzo proszę kilku panów na środę na godz. 19.30 

/po Mszy Św./ do przeniesienia i przykręcenia ławek. 

 

5. W sobotę 18 września Święto patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki.  

     Jest to patron Ks. Proboszcza Stanisława. Otoczmy Go swoimi modlitwami. 

 

6. W przyszłą trzecią niedzielę miesiąca Rada Parafialna będzie przyjmowała ofiary na dalsze 

prace w naszych kościołach. Bóg zapłać! 

 

7. Od przyszłej soboty dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w Mszy św. niedzielnej, na 

Wolicy o godz. 18.00 będziemy odprawiać Mszę św. z niedzieli. 

 

8. Dziękuję za sprzątanie naszych kościołów i za złożone ofiary. W przyszłym tygodniu w 

Kościelnikach sprzątają rodziny mających ślub. 

 

      W tym tygodniu patronują nam: 

– w poniedziałek 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła; 

– w środę 15 września – Najświętsza Maryja Panna Bolesna; 

– w czwartek 16 września – święci męczennicy Korneliusz (†253), papież, i Cyprian (†258), 

biskup, gorliwi duszpasterze i obrońcy wiary; 

– w sobotę 18 września – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik, patron Polski, dzieci i 

młodzieży. 

 

 


