
10.04. - III Niedziela Wielkanocna - Bierzmowanie w Parafii Waplewo 
 

- „Jezus trzykrotnie pyta Piotra o miłość. Upadek otworzył Piotrowi oczy na własną kruchość, 
a zarazem stał się dla niego okazją do poznania bezmiaru miłosierdzia Pana. Dlatego Piotr nie 
polegał już na sobie samym, lecz pozwalał się prowadzić Duchowi Świętemu, stając się 
zdolnym do prostego i odważnego świadczenia o Chrystusie, a w końcu do przyjęcia własnej 
krzyżowej śmierci. Bóg nie chce, abyśmy rozpamiętywali w nieskończoność swoje grzechy. 
Grzech powierzony Jego miłosierdziu staje się „błogosławioną winą”, która unaocznia nam 
naszą słabość i uczy nas polegania na Bogu.”.  („Oremus”) 
 

- Serdecznie dziękujemy J.E. Arcybiskupowi Wojciechowi Ziembie - Metropolicie 
Warmińskiemu, który udzielił dziś naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania - 
młodzież złoży teraz podziękowanie - Z całego serca Bóg Zapłać! 
 

Niedziela 10.04.2016 
8.oo     - w 80-lecie urodzin Alicji Pasymowskiej - o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
10.oo   - w intencji Bierzmowanych i parafian 
14.3o  - za Parafian (Msza św. w Fundacji) 
16.oo  +Bogumiła Wasilewska 3 r. śm. i za Rodziców Elżbietę i Kazimierza  
 

Niedziela 17.04.2016 
8.oo     +Bernard Makowski 
10.oo   +Rodziców Grzelka i Dolat oraz Stanisław i Józef 
16.oo  +Antoni Szóstkiewicz 1 r. śm. 
 

Sobota 15.oo  - za Parafian (Msza św. w Fundacji) 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i piękne przygotowanie kwiatów i proszę rodziny (Kolonia): 
Malinowski, Gniadek, Makowski, Jankowski 
  

- Przy wyjściu na stoliku darmowy biuletyn MIVA Polska 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Dziś 10.04. o godz. 16.oo - Msza św. i spotkanie przed I Komunią św.  
 

- 17.04. (za tydzień) o godz. 10.oo - Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych dla Dzieci z II klasy 
 

Ogłoszenie z Rady Sołeckiej: 
 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Waplewa do udziału w akcji sprzątania naszej 
malowniczej miejscowości w dn. 23.04.2016 r. (sobota) godz. 15.oo - zbiórka przy Parku 
Rekreacji! Zabieramy ze sobą narzędzia: grabie, łopaty itp.  
Dziś przypada 6 rocznica katastrofy pod Smoleńskiem - pragniemy pomodlić się za 
wszystkich, którzy zginęli: Prezydenta RP i jego małżonki, naszego rodaka Biskupa Tadeusza 
Płoskiego - Biskupa Polowego Wojska Polskiego i wszystkich, którzy odeszli do Pana w dniu 
kiedy chcieli uczcić 70 rocznicę mordu w Katyniu! - Modlitwa … Naszych Strażaków 
zapraszam tu do ołtarza, aby wzięli znicze i kwiaty. Ks. Arcybiskupa proszę o 
pobłogosławienie lampionów i kwiatów, które zaniesiemy pod nasz Obelisk Pamięci Katynia i 
Smoleńska. 


