
 
05.03.2017 - I Niedziela Wielkiego Postu 

 

„Przez czterdziestodniowy post na pustkowiu i przez dopuszczenie do siebie kusiciela, 
Chrystus pokazuje nam jak ogromną siłę duchową daje post i modlitwa. Posilając się 
podczas Mszy świętej Słowem Bożym i Eucharystią, podejmujemy walkę ze złem, pewni 
Bożej pomocy dla nas”. wg Modlitwy Powszechne, WITKM 
 

05.03.2017 - I Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     +Genowefa Mikołajczyk - 30 dzień  
10.oo  +Wacław Traskowski - 30 dzień  
16.oo  +Krystyna Karczmarz - dar od uczestników pogrzebu 
 

- godz. 17.oo - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota:  
+Krystyna Karczmarz - Msze święte jako dar od uczestników pogrzebu 
 

12.03.2017 - II Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     +Ingrid Dzwonkowska, Bogusław Dzwonkowski, Feliks Ługowski 
10.oo  1)+Jerzy Nowak - 10 r. śm.  
   2) O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Krystyny 
16.oo  +Krystyna Karczmarz - dar od uczestników pogrzebu 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu o pomoc prosimy Rodziny  
z Waplewa: Pieńkos, Bochenek, Kuźniewski, Szydłowski 
 

- W sobotę zapraszamy na Mszę św. i specjalne modlitwy za Misje i Misjonarzy 
 

- Serdecznie dziękujemy Andrzejowi i Damianowi Obuchowicz za pomoc w robieniu 
porządków na posesji kościelnej. 
 

- W poniedziałek 13.03. br. rozpoczniemy odświeżanie malowania kościoła najpierw 
wewnątrz, potem na zewnątrz. Zrobi to profesjonalna firma - całość to ok. 6,5 tys. zł. 
Bardzo prosimy o ofiary od Rodzin, aby to zrobić do świąt. 
 

- Dziś zbiórka do puszki pod hasłem: „Mleko dla Aleppo” - pomóżmy malutkim 
dzieciom w Syrii - serdeczne Bóg Zapłać za tę bardzo potrzebną pomoc dzieciom!  
 

- Za tydzień w niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 16.00 spotkanie dla rodziców  
i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Podczas spotkania nastąpi 
poświęcenie i rozdanie książeczek-modlitewników dla dzieci.  
 

- Zachęcamy do zakupu i lektury Gościa Niedzielnego 
 

- W Wielkim Poście prosimy o szczególną modlitwę jako do Misji Parafialnych, które 
odbędą się od 8-15 października br. Prosimy o liczny udział w nabożeństwach 
wielkopostnych: w piątki o godz. 17.oo - Droga Krzyżowa i w niedzielę po Mszy św. 
o godz. 10.oo - Gorzkie Żale!  
 


