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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne 

dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz 
troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na 
pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę 
inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, 
polskie szkoły i rodziny. 

2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek przypada pierwsza rocznica beatyfikacji Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej; dziękując Bogu za wyniesienie na 
ołtarze prośmy o rychłą kanonizację błogosławionych; 

- we wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma; po Mszy wieczornej z racji na 13-
ty dzień miesiąca zapraszam na różaniec facmski połączony z procesją dookoła 
kościoła; 

- w środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego; w tym dniu obchodząc Dzień 
Modlitw za Ukrainę jako wyraz solidarności Europy z narodem ukraińskim 
będziemy prosili Boga o pokój w Ukrainie i w świecie; 

- w czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; 
- w piątek wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana; po Mszy Świętej 

adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30; 
- w sobotę wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i jednocześnie 200. 

Rocznica jego urodzin oraz 77. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w 
naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie; 

- w niedzielę 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski i 
polskiej młodzieży. 

3. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej odbędzie się spotkanie dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii Świętej. 

4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej wyłożonej w kruchcie kościoła - nowego numeru 
Gościa Niedzielnego oraz gazetki parafialnej. 

5. Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej świątyni. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie, opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.


