
19.03.2017 - III Niedziela Wielkiego Postu 
 

„W dzisiejszej Ewangelii Samarytanka słuchając słów Jezusa wyznaje: Panie Ty jesteś 
prawdziwym Zbawicielem świata! Pod wpływem Słowa Bożego również nasza wiara 
się ożywia. W czasie Mszy św. słuchamy Słowa Bożego i posilamy się Chlebem 
mocnych. Każda Eucharystia jest dla nas źródłem Bożej mocy”. (wg Modlitwy WITKM)  
 

W tygodniu obchodzimy: 
- poniedziałek: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
- sobota: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia 
- Wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

19.03.2017 - III Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     +Stanisław i Stanisława Rzewniccy, Stanisław i Marianna Drążewscy 
10.oo  +Krystyna Karczmarz - 30 dzień 
16.oo  - za parafian i dobrodziejów parafii 
 

26.03.2017 - IV Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Wiktorii 
              O Boże błogosławieństwo dla ks. Mariana - intencja od parafian 
10.oo  1) +Dariusz, Zenon i Rodzice z obojga stron 
   2) +Zofia, Karol, Maryla, Tadeusz Woźniak, Feliksa i Józef Maraszek 
16.oo       +Kazimierz Filipek oraz Rodzice 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę złożoną na kwiaty, w tym tygodniu o pomoc 
prosimy Rodziny z Waplewa: Kamiński, Tuzik, Kujawa, Cnotalski 
 

- Zrobiliśmy odświeżanie malowania wnętrza kościoła - koszty to 4500 zł robocizna i 
1200 zł farby i materiały - bardzo dziękujemy za ofiary od Rodzin. Odnowienie 
zewnętrznych murów kościoła zrobimy zaraz po wakacjach. 
 

- Zachęcamy do zakupu i lektury Gościa Niedzielnego 
 

- W piątek o godz. 17.oo - Drogę Krzyżową poprowadzą dzieci z panią katechetką 
Danusią a w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.oo - Gorzkie Żale!  
 

- W piątek przywiozłem dla naszej parafii relikwie I stopnia św. Jana Pawła II  
- Czym są relikwie? Są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a także 
relikwie Męki Pańskiej. Relikwie I stopnia to szczątki ciała świętego, np. krew, kość, 
włos - my mamy relikwie włosów św. Jana Pawła II - uroczyste wprowadzenie relikwii 
będzie w czasie naszego odpustu parafialnego. 
 
 


