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 „Pan Jezus przemienił się na górze wobec wybranych apostołów: Piotra, Jakuba 
i Jana. Przez chwilę Apostołowie zakosztowali szczęścia zbawionych. 
Nasz dzisiejszy udział we Mszy Świętej ma być podobnym doświadczeniem,  
ma nas przygotować do przemiany, jaką cieszą się zbawieni w Niebie”.  
wg Modlitwy Powszechne, WITKM  
Przeżywamy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, którzy 
głoszą Ewangelię Chrystusa. Prośmy Boga, by nie zabrakło misjonarek  
i misjonarzy, będących znakiem nadziei dla tysięcy ubogich, chorych  
i potrzebujących pomocy. 

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 
 

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

- godz. 17.oo - piątek: +Genowefa Mikołajczyk oraz +Krystyna Karczmarz - 
Intencja od członków Żywego Różańca 
 

19.03.2017 - III Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     +Stanisław i Stanisława Rzewniccy, Stanisław i Marianna Drążewscy 
10.oo  1) +Dariusz, Zenon i Rodzice z obojga stron 
   2) +Krystyna Karczmarz - 30 dzień 
16.oo  - za parafian i dobrodziejów parafii 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę złożoną na kwiaty, w tym tygodniu o pomoc 
prosimy Rodziny z Waplewa: Rudziński, Tuzik, Król, Szczyglak 
 

- Serdecznie dziękujemy panu Andrzejowi Zakrzewskiemu i Janowi Ignaczak za pomoc 
w robieniu porządków na posesji kościelnej. 
 

- Jutro rozpoczynamy odświeżanie malowania kościoła najpierw wewnątrz, potem na 
zewnątrz, bardzo dziękujemy za ofiary od Rodzin. 
 

- Ze zbiórki do puszki na „Mleko dla Aleppo” - na pomoc dzieciom zebraliśmy z parafii: 
738 zł oraz z akcji w naszej Szkole 263,13 zł - fundusze zostały już przekazane - 
składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać ! 
 

- Dziś na Mszy św. 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.  
 

- Spotkanie dla Bierzmowanych w piątek - 17 marca, po Mszy Świętej.  
 

- Zachęcamy do zakupu i lektury Gościa Niedzielnego 
 

- W Wielkim Poście zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki 
o godz. 17.oo - Droga Krzyżowa i w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.oo - Gorzkie 
Żale!  
 


