
 Niedziela Zmartwychwstania Paoskiego  
12 kwietnia 2020 r. 

 
1. Wyrażam słowa wdzięczności za otrzymane życzenia z okazji przeżywanego 

w Wielki Czwartek - Dnia Kapłana oraz przeżywanych świąt. 
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii Wielkiego Tygodnia. 

Pani Danucie MIKOŁAJCZYK dziękuję za prowadzenie śpiewu. Strażakom 
za wartę przy Grobie Paoskim. 

Za okazaną pomoc w wykonaniu Grobu Paoskiego dziękuję Danucie i 
Piotrowi KRÓL, Marzenie OBUCHOWICZ oraz Marcie MAKOWSKIEJ. Pani 

Wiktorii BUCIOR wyrażam wdzięcznośd za dar figury Chrystusa 
Zmartwychwstałego, a panu Wiesławowi ULATOWSKIEMU za 

ufundowany Paschał. 
Dziękuję rodzinom z Waplewa za czwartkowe sprzątanie kościoła. 

 
2. Jutro drugi dzieo Świąt Zmartwychwstania Paoskiego. Porządek Mszy Św. – 

jak w niedzielę.  
 

3.  Z racji przeżywanej oktawy Świąt Wielkanocnych, w najbliższy piątek nie 
obwiązuje post od pokarmów mięsnych.  

 
4. W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia.  
 
5. We wtorek Mszy Św. nie będzie. Od środy do soboty – Msza Św. o godz.  

18:00.  
Intencje Mszy św.: 

 - poniedziałek: 
 - godz. 8:00 + Bogumiła WASILEWSKA oraz zm. rodzice: Kazimierz i Elżbieta 
      -godz. 10:00 + Janina, Henryk, Tadeusz i Jan ZALEWSCY oraz Jadwiga i 
Kazimierz GWIAŹDZIOSCY 
 - godz. 16:00 + Ryszard DZIKI    

- środa, godz. 18:00: + Irena UNIŻYCKA w 1 rocznicę śmierci 
- czwartek, godz. 18:00 o łaskę zdrowia dla Szymona  
- sobota, godz. 18:00 Msza Św. dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski i z 

prośbą o dobre wypełnianie woli Bożej dla Teresy i Waldemara MAKOWSKICH 
oraz ich dzieci i wnuków 

w przyszłą niedzielę: 
- godz. 8:00 + Bernard MAKOWSKI oraz Halina i Marian POCZTA 
- godz. 10:00 + Tadeusz w 19 rocznicę śmierci, Krystyna i Jan KARCZMARZ 
- godz. 18:00 + Dariusz NISIO w 4 rocznicę śmierci, Adam ZAKRZEWSKI oraz 
Marianna NISIO 
         



 6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”. 
 

7. Do 19 kwietnia, czyli do przyszłej niedzieli, w liturgii może uczestniczyd 5 
osób, nie licząc posługujących przy ołtarzu. 

 
8. Z racji przeżywanych Świąt Zmartwychwstania Paoskiego – wszystkim 
 obecnym, waszym rodzinom - życzę, aby Wielkanocna radośd i 
 chrześcijaoska nadzieja przenikały każdy dzieo i towarzyszyły Wam przez 
 całe życie. Życzę – zdrowych i błogosławionych Świąt, przeżytych w 
 atmosferze jedności i radości. 
 

 
 
 

    


