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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i 
mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. 
  
2. Obchodzimy 21. Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Po Mszach św. 
można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
realizuje program stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i 
wsi. 
  
3. Październik to miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie na różaniec pół godz. 
przed Mszami św. 
  
4. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym 
leży na sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, 
nauczycielom, wychowawcom, katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i 
mocy Ducha Świętego na każdy dzień. 
  
5. W sobotę 16 października 43. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II. 
  
6. Za tydzień, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca,  Rada Parafialna będzie 
zbierać ofiary na dalsze inwestycje w naszych kościołach. Bóg zapłać 
  
7. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Można 
zabrać  kartki na wypominki. Zadbajmy o czystość na cmentarzu. 
  
8. Bóg zapłać za sprzątanie i ubieranie naszych kościołów. Rodzicom młodzieży 
bierzmowanej dziękuję za posprzątanie obejścia koło naszych kościołów. W 
przyszłym tygodniu w Kościelnikach sprzątają rodziny mających ślub. 
  
9. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na budżet obywatelski. Możemy to uczynić w 
Klubie pod Kasztanami od 14.00-18.00. Należy podać PESEL. 
  
10. Msza św. w int. młodzieży bierzmowanej i ich Rodzin będzie odprawiona 16 
stycznia o godz. 9.00 na Wolicy. 
  
W tym tygodniu patronują nam: 
– w środę 13 października – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, 
założyciel wielu zgromadzeń bezhabitowych; 
– w piątek 15 października – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor 
Kościoła, reformatorka zakonu karmelitańskiego; 
– w sobotę 16 października – św. Jadwiga Śląska (między 1178 a 1180-1243), żona 
Henryka I Brodatego, po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek, słynęła z 
pobożności i czynów miłosierdzia. 
 


