
12.02.2017 - Szósta Niedziela Zwykła 
 

„Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy odrzucają Boże przykazania 
twierdząc, iż „nie cierpią” ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli tajemnicę Bożej 
mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego 
dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny i może wybierać. Zapytajmy dziś:  
- jak to czynić, by potem nie żałować? Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On 
bowiem „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”. wg. Oremus 
 

W tym tygodniu obchodzimy: 
- wtorek: świętych Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian i Patronów Europy 
 

- Wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny - składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

12.02.2017 - Szósta Niedziela Zwykła 
8.oo     +Wacław Traskowski i zmarli parafianie    
10.oo  + Helena, Zygmunt, Ryszard Piotrowski oraz Zbigniew Rudzik 
16.oo  + Tadeusz Sikorski i Rodzice z obojga stron  
 

- za Parafian - odprawiona w Fundacji 
 

- 17.oo - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota: +Genowefa Mikołajczyk - 
dar od uczestników pogrzebu - razem 13 Mszy św. oraz w 30 dzień dn. 5.03. godz. 8.oo 
 

19.02.2017 - Siódma Niedziela Zwykła 
8.oo     +Genowefa Mikołajczyk - dar od uczestników pogrzebu 
10.oo  +Rodzice: Genowefa i Stanisław Rudzccy, Zofia i Józef Chrzanowscy 
16.oo  +Helena Reluga 2 r. śm. 
  

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu o pomoc prosimy Rodziny z 
Waplewa od początku: Kossmann, Obuchowicz, Kowalska, Haze, Szczepański 
 

- Dziś o godz. 16.oo - Msza Święta i spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią 
Świętą, a w następną niedzielę 19.02. spotkanie przed Bierzmowaniem, które w naszej 
parafii planujemy na 23.04. o godz. 10.oo 
 

- Film „Złamany Kłos” - Jest to pięknie i profesjonalnie opowiedziana historia życia bł. 
Karoliny Kózkówny. Film jest ciekawą propozycją dla całej rodziny. Projekcja odbędzie 
się 24 lutego w kinie Awangarda. Cena biletu to jedynie 15 zł. 
   

- Prośba pana Wojewody: „Ponawiam apel do wszystkich hodowców drobiu o 
bezwzględne trzymanie całego drobiu w zamknięciu!” 
 

- Stan konta naszej parafii po opłaceniu wszystkich opłat, należności na Kurię Biskupią, 
na Seminarium, podatków i należnych składek - to: 3566,00 zł 
 

- Zachęcamy do zakupu i lektury Gościa Niedzielnego 


