
26.03.2017 - IV Niedziela Wielkiego Postu 
 

„Dziś liturgia mówi: „Nigdy nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od 
urodzenia, tylko Chrystus, Syn Boży tego dokonał. Właśnie Jezus sprawia, że idąc za 
Nim nie zbłądzimy. Msza św. wprowadza nas coraz głębiej w ten Boży, nadprzyrodzony 
świat”. (wg Modlitwy WITKM)  
 

W tygodniu obchodzimy: 
- I sobota miesiąca - uczcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny 
- Wszystkim obchodzącym imieniny lub urodziny składamy serdeczne Szczęść Boże! 
 

26.03.2017 - IV Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy Wiktorii 
              2) O Boże błogosławieństwo dla ks. Mariana - intencja od parafian 
10.oo  1) +Dariusz, Zenon i Rodzice z obojga stron 
   2) +Zofia, Karol, Maryla, Tadeusz Woźniak, Feliksa i Józef Maraszek 
16.oo       +Kazimierz Filipek oraz Rodzice 
 

- Od poniedziałku 27.03. br. w tygodniu Msze św. o godz. 18.00 
- piątek godz. 18.oo - +Wiesław Chmielewski 28 r. śm. oraz Rodzice z obojga stron 
 

02.04.2017 - V Niedziela Wielkiego Postu 
8.oo     +Ryszard Dziki 
10.oo  1) +Irena i Władysław Leśniewscy 
   2) +Ryszard Filar 1 r. sm. 
16.oo   - za parafian i dobrodziejów parafii - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
dla dzieci, które mają przystąpić do I Komunii św. 
 

- W niedzielę 2 kwietnia rozpoczniemy nasze rekolekcje wielkopostne, wygłosi je 
ks. Paweł z Poznania, dyrektor oddziału Pomocy Kościołowi w Potrzebie.  
W poniedziałek, worek i środę nauki rekolekcyjne o godz. 10.oo i godz. 18.oo. 
Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu spowiedzi św. Dzieci mają spotkania 
w poniedziałek i wtorek - przyjdą ze szkoły. 
 

- Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego, 
w tym tygodniu o pomoc prosimy Rodziny z Waplewa: Makowski, Podlewski, 
Wachowski 
 

- Serdecznie dziękujemy za ofiary od Rodzin na pokrycie kosztów malowania kościoła. 
 

- Zachęcamy do zakupu i lektury Gościa Niedzielnego 
 

- Od poniedziałku zapraszamy chętnych do pomocy w czyszczeniu ogrodzenia kościoła, 
trzeba zabrać jakieś szczotki druciane - chcemy na święta pomalować ogrodzenie! 
 

- Z ofiar składanych do puszki dla biednych zrobimy zakupy i przekażemy na 
świąteczną pomoc dla potrzebujących - serdeczne Bóg zapłać za ofiary tam składane! 
 

- 31.03. w piątek o godz. 16.oo - wyruszy z naszego kościoła Ekstremalna Droga 
Krzyżowa - trasa wiedzie szlakiem, który przed laty przemierzał św. Jan Paweł II - 
z Waplewa przez Nadrowo, Swaderki, Orzechowo, Ruś i do Olsztyna - razem 42 km. 
Udział biorą osoby z całej Polski. Jest to droga dla odważnych i mężnych - chyba 
szczególnie wśród młodych - nie braknie takich i w naszej parafii. Więcej informacji na 
www.parafiawaplewo.pl 
 

- W piątek o godz. 18.oo - Drogę Krzyżową poprowadzą rodzice i dzieci 
przygotowujące się do I Komunii św. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.oo 

http://www.parafiawaplewo.pl/

