
TRZYDZIESTA  NIEDZIELA ZWYKŁA:  25 października 2015 
 

- Dziś uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Zapalone świeczki tzw. Zacheuszki przypominają 

nam, że to miejsce jest poświęcona Panu Bogu - to nasz Dom Modlitwy - miejsce gdzie Bóg 

szczególnie obdarza nas swą mocą z nieba. 

- Przed nami ostatni tydzień modlitwy Różańcowej. Codziennie na 17.00 zapraszam wszystkich, 

szczególnie przypominam o potrzebie tej modlitwy Rodzicom i Dzieciom przed I Komunią św. i 

młodzieży przed Bierzmowaniem. 

- MIVA Polska i Pomoc Kościołowi w Potrzebie dziękują za naszą pomoc przekazaną misjonarzom 

(informacja na tablicy). Na Papieskie Dzieła Misyjne przekazaliśmy tacę: 665,00 zł. 

W tygodniu obchodzimy: 

28.10. - środa:  św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

01.11. - niedziela: uroczystość Wszystkich świętych - Msze św. jak w niedzielę. Po Mszy św. o 

10.00 procesja na cmentarz i modlitwy za naszych śp. Zmarłych - odwiedzamy groby zmarłych. 
 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:   25.10.2015-01.11.2015 
Niedziela 25 października 2015 

08:00  + Kurt Kossmann 
10:00  + Krystyna Sękowska 30 dzień  
16:00  - za Izabellę i Łukasza Drzyzga w 30 dzień po ślubie 
Msza św. za Parafian została odprawiona w Fundacji 

Poniedziałek 26 października 2015 
17.30  + Bożena Kocemba - dar od uczestników pogrzebu 

Wtorek 27 października 2015 
17.30  + Ks. Stanisław Janusz - były proboszcz w Łynie i Waplewie, w 1952 r. zamęczony przez SB w 
więzieniu we Wronkach 

Czwartek 29 października 2015 
17:30  + Marian Uniżycki - 9 r. m. 

Sobota 31 października 2015 
17.30  + Kazimierz i Zofia Haze 

Niedziela 01 listopada 2015 
08.00  + Teresa Nalborska - 9 r. śm. i + Franciszek Nalborski 
10.00  - Gregorianka za śp. Zmarłych powierzonych naszej modlitwie 
16.00  - za Parafian i wszystkich zmarłych dobrodziejów naszej parafii 
 

- Sedecznie dziękuję za sprzątanie kościoła i piękne kwiaty  

- Przez cały Listopad będą odprawiane Msze św. gregoriańskie - zbiorowe - dziękuję tym co 

przekazali już swoje wypełnione kartki do Mszy i wypominek 

- Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu - polecam piękną opowieść o nowych świętych 

Małżonkach - Rodzicach św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
 

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

http://www.parafiawaplewo.pl/

