
 
 

23.04.2017 - Niedziela Miłosierdzia Bożego - Bierzmowanie w Parafii Waplewo 
„Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów! Szczęśliwi ci, którzy Go 
doświadczyli. Nie widzieli, a uwierzyli – i doznali miłosierdzia. Szczęśliwi ci, którzy zmagając 
się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, zdecydowali się bardziej zaufać Jego 
słowu niż własnym wątpliwościom. Szczęśliwi ci, którzy nie zadowolili się opowiadaniem 
innych i zapragnęli spotkać Go osobiście.” (wg. Oremus) 
W przeżywamy dzisiaj w Parafii uroczystość Bierzmowania - prośmy o obfite Dary Ducha 
Świętego dla naszej młodzieży. 
  

- W tym tygodniu wspominamy:  
* poniedziałek: Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona    

                                            Polski i  naszej Archidiecezji 
 * wtorek: Św. Marka, Ewangelisty 

* piątek: I dzień Nowenny przed Parafialną Uroczystością Odpustową  
                   Świętego Stanisława oraz przed Uroczystym wprowadzeniem  
                   Relikwii Jana Pawła II do naszej Świątyni 
* sobota: Św. Katarzyny ze Sieny, Dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki   
                   Europy 

 

23.04.2017 - Niedziela Miłosierdzia Bożego 
8.oo  - Dziękczynna za życie i obecność Jezusa Miłosiernego w życiu Marty i Sebastiana, 
w pół roku po ślubie 
10.oo  - w intencji Bierzmowanych i ich Rodziców 
16.oo  +Helena, Zygmunt, Ryszard Piotrowscy, Zbigniew Rudzik 
      Chrzest - Wojciech Salwin 
 

- poniedziałek godz. 18.oo:  +Stanisław Pętlicki 
 

30.04.2017 - III Niedziela Wielkanocna 
8.oo    Za kierowców - Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców 
10.oo  +Zofia Sulkowska 6 r. śm. 
16.oo  +Zygmunt Cholewiński (z okazji imienin) oraz +Zbigniew Cholewiński 
 

- Dziękujemy młodzieży Bierzmowanej i ich rodzicom za sprzątanie kościoła  
oraz za ufundowanie darów ofiarnych - nowych obrusów ołtarzowych, nakryć na 
ambonę oraz akcesoriów do sprawowania Mszy Świętej 
 

-  W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła - rodziny z Waplewa: Cwajda, 
Plucińscy, Makowscy, Ostrowscy 
 

- Dziękujemy za ofiary na ubezpieczenie kościoła - ubezpieczenie na ten rok zostało już 
w całości opłacone 

 

- Przy wyjściu z kościoła, na stoliku - darmowy biuletyn MIVA Polska 
 

- Zachęcam do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego (dziś z Filmem na płycie DVD) 


