
 
 

21.05.2017 - VI Niedziela Wielkanocna 
 

„Jezus obiecuje swoim uczniom: „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was w moim 
Duchu” Jednak zanim to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy trzeba bronić 
wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone 
przeze nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie. Być może ta samotność jest jedynym 
kluczem, który może otworzyć drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też dzięki 
niej naprawdę zobaczę, że Go potrzebujemy, i zaczniemy prosić o odnowienie w nas darów 
Ducha świętego”. (wg. Oremus) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
* środa: Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 
* piątek: św. Filipa Nereusza, Kapłana - Dzień Matki  

- wszystkim Mamusiom i tym co mają imieniny lub urodziny - serdeczne Szczęść Boże! 
 

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. 
 

- poniedziałek: +Elżbieta Zberowska 
- wtorek:  w intencji czcicieli św. Jana Pawła i św. Stanisława - za składane prośby 
- środa: za nasze Rodziny z błogosławieństwem relikwiami św. Brata Alberta, zapraszają  
                 Rycerze Kolumba 
- czwartek: +ks. kan. Piotr Podolak, pochodzący z Dąbrówna - potem koncert w Jadamowie 
- piątek - 26.05. - Dzień Matki - modlimy się za nasze Mamy - zapraszamy wszystkich 
- sobota: +Andrzej Piotrowski - 4 r. śm. 
 

28.05.2017 - Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 
8.oo      1) +Władysław Szydłowski 24 r. sm. i Marianna Szydłowska 
               2) +Elżbieta Zberowska 
10.oo   1)+Krystyna i Tadeusz Karczmarz 

2) Dziękczynno-błagalna w 30-tą rocznicę święceń kapłańskich Księdza Mariana    
         Midury oraz w 5-tą rocznicę Księdza Piotra Kaczmarczyka - intencja od parafian 

16.oo   +Tadeusz Długiński - 30 dzień 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Sochocki, Olszewski, Marchewka, Mackiewicz 
 

- Przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy do udziału we Mszach św. dzieci, które 
przyjęły I Komunię św. i rodziców oraz młodzież, która przyjęła sakrament Bierzmowania 
 

- Dziękujemy za udział w Majówkach - mamy nadzieję, że dalej będzie to kontynuowane  
w poszczególnych wioskach 
 

- Dziś ministranci przed kościołem rozprowadzać będą ciasto. Ofiara składana przy tej okazji 
przeznaczona będzie na Fundusz Ministrancki, na wyjazd ministrantów do Krakowa. 
   

- Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego  


