
25.09.2016 - XXVI Niedziela Zwykła 
 

„Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, przekształcając nasze życie obecne. 
Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie tworzymy między nami  
a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od potrzebujących,  
nie przekroczymy teraz, nie zdołamy go pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma 
pogłębić naszą wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami  
w drodze do życia wiecznego.” - wg. Oremus 

 Dzisiaj naszymi modlitwami i ofiarą złożoną do puszek pomagamy poszkodowanym 
w trzęsieniu ziemi we Włoszech 

 

- Msze św. od poniedziałku do soboty o godz. 18.oo – w tygodniu obchodzimy:   
- wtorek:  Św. Wincentego A’Paulo, Kapłana 
- środa:  Św. Wacława, Męczennika 
- czwartek: Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała 
- piątek:  Św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła 
- I sobota miesiąca:  Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła  
 

Niedziela 25.09.2016 
8.oo   + Kazimierz Conkała – dar od uczestników pogrzebu 
10.oo  + Adam Kozłowski (miesiąc po śmierci i pogrzebie) 
16.oo  +Władysława (k) Rudzka (2 roczn. śm.) +Krystyna (k) Kołodziej (2 roczn. śm.) 
 

- piątek: godz. 18.00 +Kazimierz Conkała (od mieszkańców Gąsiorowa) 
- sobota:  godz. 18.00 – ŚLUB: Barbara Borowska i Tomasz Kluczkowski 

 

Niedziela 02.10.2016 – I Niedziela Miesiąca  
8.oo    + Benedykt Makowski (35 roczn. śm.) 
10.oo   1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla nowożeńców:  

      Paulę i Andrzeja Lewandowskich  
2)+ przyjaciele z lat studenckich z Wydziału Politechniki Warszawskiej:  
     + Jerzy Kałowski, Andrzej Głowacki, Włodzimierz Kozłowski, Jacek Kula  
     oraz Janusz Kubiak 

16.oo   
- Zapowiedzi III: Do stanu małżeńskiego przygotowują się: 
 Barbara Borowska, panna z Gąsiorowa i Tomasz Kluczkowski, kawaler z Gąsiorowa 
 Marta Makowska, panna z Waplewa i Sebastian Poniatowski, kawaler z LØkken 
 

- Dziś o godz. 16.00 spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej 
Komunii 
 

- Od soboty rozpoczynamy październik – Miesiąc Różańcowy  
(zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach, dla dzieci konkurs, w drugim tygodniu 
października modlitwa różańcowa  w każdej z wiosek) 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu o pomoc proszę parafian z Gąsiorowa 
n-ry: 3 i 4, rodziny: Conkała, Kluczkowscy oraz Miniszewscy 
 

- Pan Sołtys dziękuje za pomoc przy organizacji Festynu w Waplewie. Równocześnie 
zaprasza na zebranie mieszkańców sołectwa Waplewo (Waplewo, Jadamowo), które 
odbędzie się jutro (26-go września) o godz. 17.00. Tematem spotkania będzie 
rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. 
 

- Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego – w tym tygodniu z filmem DVD:  
„Bóg nie umarł” 

- W podziękowaniu za miniony tydzień: Chwała Ojcu… 


