
17.04. - IV Niedziela Wielkanocna 
 

- „Jezus Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania przez krzyż. Chrześcijanin nie 
powinien sądzić, że zostanie mu oszczędzone doświadczenie niezrozumienia ze strony innych, 
a może nawet ucisku czy prześladowania. Jednak żadne tego rodzaju doświadczenia nie są 
w stanie nas odłączyć od Chrystusa. Wsłuchiwanie się w Jego słowo i trwanie w nim pozwoli 
nam zachować wierność w czasie próby.”.  („Oremus”) 
 

- Dziś odnawiamy nasze - Przyrzeczenia Chrzcielne - 1050 rocznica Chrztu Polski - 
dzieci przed I Komunią będą miały odnowienie przyrzeczeń o godz. 10.oo 
 

- 23.04. - Sobota: Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika - głównego patrona 
Archidiecezji Warmińskiej - Msza św. o godz. 18.oo 
 

Niedziela 17.04.2016 
8.oo     +Bernard Makowski 
10.oo   +Rodziców Grzelka i Dolat oraz Stanisław i Józef 
16.oo  +Antoni Szóstkiewicz 1 r. śm. 
 

Niedziela: 15.oo  - za Parafian (Msza św. w Fundacji) 
 

- Poniedziałek - 18.oo - nie będzie Mszy św. 
- Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek - godz. 18.oo +Ryszard Filar - Msze św.  jako dar od 
uczestników pogrzebu 
- Sobota - 18.oo +Tadeusz Klimek, Rodzice i córka Barbara 
 

Niedziela 24.04.2016 
8.oo     +Stanisława (30 r. śm.) i Mieczysław Szczyglak 
10.oo   - za Parafian - i chrzest Mikołaj Grabowski 
16.oo  +Stanisław Pętlicki 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i proszę rodziny (blok 64): Marcjanik, Makowski, Klimek 
  

- Przy wyjściu na stoliku darmowy biuletyn MIVA Polska 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Nasz odpust parafialny będzie w niedzielę 8 maja. Po uroczystej Mszy św. i procesji 
zapraszamy na festyn parafialny. Będzie dobra muzyka, przysmaki oraz napoje… Proszę 
przygotować ciekawe inscenizowane skecze do konkursu. Będą turnieje w bule i bilarda o 
Puchar Proboszcza. 
 

Ogłoszenie z Rady Sołeckiej: 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Waplewa do udziału w akcji sprzątania naszej 
malowniczej miejscowości w dn. 23.04.2016 r. (sobota) godz. 15.oo - zbiórka przy Parku 
Rekreacji! Zabieramy ze sobą narzędzia: grabie, łopaty itp.  
 
 


