
11.09.2016 - XXIV Niedziela Zwykła 
 

„Słowo Boże wychodzi dzisiaj naprzeciw naszej skłonności do ocen i osądów, dzielenia 
ludzi na dobrych i złych. Cudze braki, wady, przewinienia często budzą w nas oburzenie 
i niechęć. Tymczasem wszyscy w równym stopniu potrzebujemy miłosierdzia.  
Jeśli dane jest nam dostrzec słabości naszych bliźnich, to tylko po to, byśmy jak 
Abraham orędowali za nimi u Boga. Z nadzieją, że ktoś inny, widząc nasze zło,  
pomodli się i za nas.” - wg. Oremus  

 Dzisiaj naszymi modlitwami i ofiarą złożoną na tacę pomagamy w odbudowie 
spalonego kościoła we Florczakach 

 

- Msze św. od poniedziałku do soboty o godz. 18.oo – w tygodniu obchodzimy:   
- wtorek: Świętego Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora Kościoła 
- środa: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
- czwartek: Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 
- piątek: Świętych Męczenników Korneliusza Papieża i Cypriana Biskupa 
 

Niedziela  11.09.2016 
8.oo   Za parafian 
10.oo  + Helena Kawecka (miesiąc po śmierci i pogrzebie) 
16.oo  + Adam Kozłowski, jako dar od uczestników pogrzebu 
 

- poniedziałek: godz. 18.oo + Adam Kozłowski (w rocznicę urodzin) 
- wtorek: godz. 18.oo + Adam Kozłowski (od kolegów z pracy) 
- środa, godz. 18.oo + rodzice: Stanisława (k) i Piotr Dolat oraz + bracia 
- sobota:  godz. 17.00 – ŚLUB: Angelika Rybka i Sebastian Lenkiewicz 
   

Niedziela 18.09.2016 
8.oo   + Genowefa (10 rocz. śm.) oraz + Józef Koriat  
10.oo  Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa 
16.oo   + Adam Kozłowski (od sąsiadów) 
 

- Zapowiedzi I: Do stanu małżeńskiego przygotowują się: 
 Barbara Borowska, panna z Gąsiorowa i Tomasz Kuczkowski,  

kawaler z Gąsiorowa 
 Marta Makowska, panna z Waplewa i Sebastian Poniatowski,  

kawaler z LØkken (czyt. Luken) 
 

- Pan Sołtys prosi o zgłaszanie się osób chętnych do pomocy przy organizacji Festynu  
w Waplewie 
 

- Zapraszamy na bezpłatne rekolekcje dla młodzieży męskiej (od kl.1 Gimnazjum)  
u Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - w Iławie, które odbędą się w terminie:  
14 – 16 października br. Zapisy: o. Krzysztof OMI, mail: powolania@oblaci.pl.  
tel. 601 788 422, fb – Sekretariat Powołań Misjonarzy Oblatów 
 

- Za tydzień w Niedzielę (18września) o godz. 16.00 pierwsze spotkanie kandydatów do 
Bierzmowania 
 

- W Niedzielę 25września o godz. 16.00 spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu Ślub 
 

- Zachęcam do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego 
 

- Z prośbą do Matki Bożej o Błogosławiony tydzień: Pod Twoją obronę… 


