
18.09.2016 - XXV Niedziela Zwykła 
 

„Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj 
Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. 
Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są 
słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać 
bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże”. - 
wg. Oremus 
 

 Dzisiaj naszymi modlitwami a za tydzień ofiarą złożoną do puszek pomagamy 
poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech 

 

- Msze św. od poniedziałku do soboty o godz. 18.oo – w tygodniu obchodzimy:   
- środa: Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 
- piątek: Św. Ojca Pio, Kapłana 
 

Niedziela 18.09.2016 
8.oo   + Genowefa (10 rocz. śm.) oraz + Józef Koriat  
10.oo  Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa 
16.oo   + Adam Kozłowski (od sąsiadów) 
- Msza św. za Parafian została odprawiona w Fundacji 
 

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota 
- godz. 18.00 +Kazimierz Conkała - Msze św. jako dar od uczestników pogrzebu 
   

Niedziela 25.09.2016 
8.oo   +Kazimierz Conkała – dar od uczestników pogrzebu 
10.oo  +Adam Kozłowski – 30 dzień 
16.oo  +Władysława Rudzka 2 r. śm. +Krystyna Kołodziej 2 r. śm. 
 

- Zapowiedzi II: Do stanu małżeńskiego przygotowują się: 
 Barbara Borowska, panna z Gąsiorowa i Tomasz Kuczkowski, kawaler z Gąsiorowa 
 Marta Makowska, panna z Waplewa i Sebastian Poniatowski, kawaler z LØkken 
 

- Dziś o godz. 16.00 pierwsze spotkanie kandydatów do Bierzmowania i zapisy 
 

- W Niedzielę 25 września o godz. 16.00 spotkanie dla rodziców i dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu zapraszam z Gąsiorowa: Kucińscy, 
Malinowscy i Ptasiewicz 
- Dziękuję za ofiary na odbudowę spalonego kościoła we Florczakach, zebraliśmy 1050 
zł. Po opłaceniu wszystkich należności na kurię i opłat związanych z utrzymaniem 
naszego kościoła – stan konta parafialnego to 5810 zł. Konieczny był remont dachu od 
strony południowej, gdyż mocno przeciekał w kilku miejscach – mamy jeszcze za to do 
zapłacenia 5000 zł. Zaczynamy też budowę nowej wiaty – ta stara szopa jest konieczna 
do rozebrania, bardzo proszę o ofiary od poszczególnych wiosek – będzie je można 
złożyć na spotkaniach i modlitwie Różańcowej w każdej wiosce w drugim tygodniu 
października.  
- Pan Sołtys zaprasza na Festyn w Waplewie w sobotę 24.09. od godz. 15.00 
 

- Zachęcam do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego 
 

- Z prośbą do Matki Bożej o Błogosławiony tydzień: Zdrowaś Maryjo… 


