
 
 

04.06.2017 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 
 

„W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego prosimy o odnowienie w nas duchowych darów: 
wiary, nadziei i miłości i siedmiu darów Ducha Świętego. Dar mądrości obejmuje je 
wszystkie i pomaga w twórczym wykorzystaniu każdego. Dary te są jak talenty. Trzeba je 
wydobyć i nimi się posługiwać, by miał z nich pożytek i radość Bóg, Kościół i każdy z nas 
wierzących”. (wg. Mateusz.pl) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
* poniedziałek: święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
* czwartek: święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
* sobota: błogosławionego Bogumiła, Biskupa 

- wszystkim co mają imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

04.06.2017 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
8.oo    +Rodzice i Dziadkowie: Franciszka i Kazimierz Kępczyk, Józefa i Marian Jakubiak 
10.oo   za parafian, gości i dobrodziejów parafii 
16.oo  Rocznica I Komunii Świętej - zapraszamy do modlitwy Dzieci i Rodziców - dzieci    
               przynoszą świece 
 

- wtorek:  w intencji próśb, które składamy przez św. Jana Pawła II i św. Stanisława 
- środa:  +Genowefa i Franciszek i ich Rodzice 
- czwartek:  +Elżbieta Zberowska - 30 dzień 
- sobota:  modlimy się za Misje, Misjonarzy i o nowe powołania Misyjne 
 

11.06.2017 - Niedziela Najświętszej Trójcy 
8.oo      za parafian, gości i dobrodziejów parafii 
10.oo   +Stanisław Kopczyński 19 r. śm oraz Rodzice 
16.oo   
 

- Czerwiec to miesiąc czci Najświętszego Seca Pana Jezusa - odmawiamy Litanię  

 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa:  
Czerwiński, Orłowski, Smosarski, Bieniek 
 

- Przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy do udziału we Mszach św. dzieci,  
które przyjęły I Komunię św. i rodziców oraz młodzież, która przyjęła sakrament 
Bierzmowania 
 

- Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary od Rodzin na parking i doprowadzenie do 
porządku naszej parafialnej posesji. Dostaniemy cement i trochę polbruku. 
 

- Przed kościołem zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej - Dzień Dziękczynienia 
   

- Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego  


