
 
 

14.05.2017 - V Niedziela Wielkanocna 
 
 

„Fatimska Pani ostrzegała 13 lipca 1917 r., że jeżeli ludzie nie odpowiedzą na Jej wezwanie, 
wówczas Rosja „rozsieje swoje błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen  
i prześladowań Kościoła. Cały świat zadrżał, gdy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra  
w Rzymie turecki zamachowiec Ali Agca oddał strzały do Ojca Świętego Jana Pawła II.  
Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger powiedział: „Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła 
bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje 
nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać 
na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od 
dywizji”. (wg. Niedzieli) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
* wtorek: św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i Arch. Warmińskiej 

 

14.05.2017 - V Niedziela Wielkanocna 
8.oo     - za parafian i dobrodziejów naszej parafii 
10.oo  - Dziękczynno-błagalna za 50 lat małżeństwa państwa Jadwigi i Jana Haze i z prośbą 
              o Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny 
16.oo  +Andrzej Glinka 2 r. śm. 
 

- poniedziałek:   1) +Elżbieta Zberowska    2) +Józef i Stanisław Dolat i ich Rodzice 
- wtorek:  za składane prośby i dziękczynienia do św. Jana Pawła i św. Stanisława 
- środa, czwartek, piątek, sobota:   +Elżbieta Zberowska 
 

21.05.2017 - VI Niedziela Wielkanocna 
8.oo      +Elżbieta Zberowska 
10.oo    1) O Boże błogosławieństwo dla Klaudii z okazji 18 urodzin 

    2) +Barbara i Rodzice Walentyna i Ignacy Zdunowscy 
16.oo   +Genowefa Zembrzuska 5 r. śm. i Stanisław Zembrzuski 4 r. śm. 
 

- W tą i następną Niedzielę ministranci przed kościołem rozprowadzać będą ciasto. Ofiara 
składana przy tej okazji przeznaczona będzie na Fundusz Ministrancki, na wyjazd 
ministrantów do Krakowa. 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Rotuski, Komorowska, Tomporowski 
 

- Śpiewamy Majówkę:  - poniedziałek: Witramowo; - wtorek: Gąsiorowo;  
      - środa: Lutek; - czwartek: Maróz; - piątek: Jadamowo 
      - zawsze o godz. 19.oo, a w kościele o godz. 18.oo 
 

- Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego  


