
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata:  22 listopada 2015 
 

- Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i ostatnia niedziela roku kościelnego 

- Ofiary na tacę składamy dziś na nasze Seminarium Duchowne - mamy do zapłacenia jeszcze w 

tym roku 800 zł 

- Bardzo proszę o składanie ofiar indywidualnych i od rodzin na sfinansowanie ogrzewania naszego 

kościoła. Montaż zaczniemy już na początku grudnia br. 

W tygodniu obchodzimy:    (Msze święte o godz. 17.00) 

- wtorek - 24.11. - św. Męczenników Andrzeja Dunc- Lac i Towarzyszy 

- środa - 25.11. - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronka sióstr Katarzynek i patronka kolejarzy 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
Niedziela 22 listopada 2015 

08.00  + Gregorianka za naszych Zmarłych powierzonych naszej modlitwie 

10.00  + Henryk Kowalski, siostra Irena i z rodziny Kowalskich i Lisieckich 

16.00  + Sebastian Romasz, 6 r. śm. i Rodzice Helena i Aleksander Krysztofiak 

- Codziennie o 16.50 - Koronka do Miłosierdzia Bożego za naszych Zmarłych, następnie o godz. 

17.00 - Msza św. Gregoriańska za Zmarłych 

- Sobota 28.11. - godz. 17.00 - na Mszy św. będą chrzty: Przemek Malinowski, Wiktoria i Kacper 

Lisowski 

Niedziela 29 listopada 2015 
08.00  - Za Wiktorię Bucior w 96 rocznicę urodzin 

10.00  - za Parafian 

16.00  + Gregorianka za naszych Zmarłych powierzonych naszej modlitwie 

- Msze św. jako dar od uczestników pogrzebu za śp. Grażynę Białobrzeską będą odprawiane w dn. 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 grudnia br. i w 30 dzień będzie Msza św. w niedzielę 6.12. br. o godz. 8.00 

- Proszę do sprzątania kościoła Rodziny: Jagielski, Karbowski, Kołakowski, Korzeniecka 

- Za tydzień na każdej Mszy św. poświęcimy wieńce adwentowe - jest to znak pokazujący nasze 

oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia - bardzo proszę o przygotowanie takie wieńce z 4 

świeczkami i przyniesienie w niedzielę do poświęcenia - szczególnie Rodziców i Dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. 

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu z dodatkowym kalendarzem z Papieżem Franciszkiem 
 

Ogłoszenia są też podane na tablicy przy wyjściu i na stronie: www.ParafiaWaplewo.pl  

http://www.parafiawaplewo.pl/

