
 
 

07.05.2017 - IV Niedziela Wielkanocna 
„Święty to znak dla Kościoła - im wyraźniejszy, tym bardziej płodny, a więc rodzący wiarę. 
Znak św. Stanisława (ok. 1035-1079), dla którego ważne było nazywanie rzeczy po imieniu, 
odwaga sprzeciwu, w końcu męczeństwo jako cena za bronioną prawdę, prowadzi nas do 
widzenia życia w perspektywie nieba. Wyzwala nas z pokusy urządzenia się po swojemu  
„tu i teraz.” (wg. Oremus) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
* Biały Tydzień - zapraszamy Dzieci i Rodziców, w czwartek wyjazd do Gietrzwałdu 
* Tydzień Modlitw o powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego 
* poniedziałek: św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Głównego patrona Polski 
* sobota 13.05. - Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 

 

07.05.2017 - IV Niedziela Wielkanocna 
8.oo     +Genowefa i Stanisław Rudzcy oraz +Krystyna, Stanisław Wrzesińscy i Mieczysław  
       Wrzesiński 
10.oo  I Komunia Święta - za Dzieci, Rodziców i Chrzestnych 
16.oo  Odpust ku czci Św. Stanisława - za parafian i dobrodziejów 
 

- poniedziałek:  +Stanisław Pętlicki z okazji imienin 
- wtorek   1).  O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Elżbiety 
  2).  W intencji czcicieli św. Jana Pawła i św. Stanisława - wraz z nabożeństwem 
- sobota:  +Zbysław Bieniek 26 r. śm. 
 

14.05.2017 - V Niedziela Wielkanocna 
8.oo     za parafian i dobrodziejów naszej parafii 
10.oo  - Dziękczynno-błagalna za 50 lat małżeństwa państwa Jadwigi i Jana Haze i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej Rodziny 
16.oo  +Andrzej Glinka 2 r. śm. 
 

Dziś przeżywamy o godz. 16.00: Odpust ku czci Św. Stanisława oraz Uroczyste wprowadzenie 
Relikwii Jana Pawła II do naszej świątyni, po Mszy św. w szkole występ Zespołu „Kortowiacy” 
 

- Dziękujemy dzieciom I-szo Komunijnym i ich rodzicom za sprzątanie kościoła  
oraz za ufundowanie darów ofiarnych - nowych obrusów ołtarzowych, nakryć na ambonę 
oraz akcesoriów do sprawowania Mszy Świętej 
 

-  W sobotę - jak zawsze w II-gą miesiąca zapraszamy na modlitwę za Misje i Misjonarzy 
 

- W tym tygodniu proszę o sprzątanie kościoła Rodziny: Kuźniewski, Szczyglak, Kałecki 
 

- Nabożeństwa Majowe o godz.: 18.00, w niedzielę o godz. 16.00 przed Mszą św. - dla wszystkich 
uczestników jest pamiątkowy kalendarz majowy związany z Objawieniami Fatimskimi 
 

- Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego  


