
19.06.2016 - XII Niedziela Zwykła 
 

„Pytając: „A wy za kogo Mnie uważacie?”, Jezus nie oczekuje dziś od nas formułek, ale refleksji, 
na ile rzeczywiście On jest dla nas ważny. Czy moja więź z Nim jest na tyle mocna, że potrafię 
nad Nim zapłakać jak nad własnym dzieckiem, zatęsknić za Nim całym sobą? Czy ze względu 
na Niego potrafię pozbyć się uprzedzeń wobec drugiego człowieka, wierząc, że wszyscy 
jesteśmy braćmi i siostrami? Eucharystia, którą rozpoczynamy, daje nam kolejną szansę 
przejścia od teorii do doświadczenia, do wiary, do gotowości zaparcia się siebie”. „Oremus” 
 

- W tygodniu obchodzimy:  - piątek: uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
 

- piątek - godz. 7.30 - Zapraszam dzieci i nauczycieli na Mszę św. Dziękczynną za cały rok 
szkolny i będziemy prosili o bezpieczne i szczęśliwe wakacje 
 

Niedziela  19.06.2016  
8.oo    +Renata Rykowska 3 r. śm. 
10.oo   za Parafian - chrzest Natan Rutkowski 
16.oo   Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo dla Krystyny Kowalskiej w 89 rocznicę urodzin 
  

- czwartek - godz. 18.oo - za śp. Tatę Witolda, Babcię Janinę i Dziadków Jana i Władysława 
 

Niedziela  26.06.2016  
8.oo     w intencji Kamila w 18 urodziny - dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
10.oo   +Piotr Mikiciuk - 3 r. śm. i za Rodziców z obojga stron   
16.oo   +Cecylia Kozłowska, Tomasz, Tadeusz i Bogdan 
 

- Proszę o troskę o kościół w tym tygodniu Rodziny z Witramowa z nr. 4,5,6 Szczetyński, 
Pasymowski, Święconek, Wiśniewska 
 

- Bóg zapłać za ofiary od Rodzin składane na nasz kościół 
 

- Za tydzień proszę o złożenie ofiar od Rodzin na zapłacenie gazu za ogrzewanie naszego 
kościoła przez całą zimę - w całości to 3150 zł - musimy to zapłacić do 29 czerwca br. 
 

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Dziękujemy w imieniu Rodziców  za ofiary na leczenie małej Natalki z Olsztynka - z Waplewa 
było to 1072 zł i w całości je przekazano. 
 

- Drużyna Harcerska „Dolina” będzie za tydzień sprzedawać ciasta po każdej Mszy św. 
 

Najlepsi w konkursie dla Ministrantów - Waplewo 2016: 
 

- Grupa młodsza: 
1. Marcin Cendrowski 
2. Bartosz Kołakowski 
3. Tomasz Piotrowski 
4. Krzysztof Król 
5. Paweł Czerwiński 
6. Adam Jankowski 
 

- Grupa Starsza: 
1. Piotr Król 
2. Szymon Ługowski 
3. Ignacy Makowski 
 

  
 
 


