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1. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 16:30 

– wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwośd skorzystania ze 
spowiedzi. O 17:00 – nabożeostwo do Serca Pana Jezusa, Droga Krzyżowa, 
Msza Św. i zmiana tajemnic różaoca.  

 W piątek na Drogę Krzyżową zapraszam kandydatów do bierzmowania.  
 Prośba do rodziców - dzieci, które w minionym roku przystąpiły do I Komunii 

Św. - aby w piątek przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św. 
kontynuowały przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. 

 Odwiedziny chorych - w piątek od godz. 8:00. 
 Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 9:40. 
 
2. Msze Św. w dni powszednie - o godz. 8:00, jedynie w piątek - o godz. 17:00. 

Msze Św. w ciągu tygodnia – z wyjątkiem piątkowego wieczoru – będą 
odprawiane w salce. 

 
3. Intencje Mszy Św. 
- poniedziałek, godz. 8:00 + Maria KIELUR (18 Msza Św. gregor.) 
- wtorek, godz. 8:00 + Maria KIELUR (19 Msza Św. gregor.) 
- środa, godz. 8:00 + Maria KIELUR (20 Msza Św. gregor.) 
- czwartek, godz. 8:00 + Maria KIELUR (21 Msza Św. gregor.) 
- piątek, godz. 17:00 + Maria KIELUR (22 Msza Św. gregor.) 
- sobota, godz. 8:00 + Maria KIELUR (23 Msza Św. gregor.)  
w przyszłą niedzielę: 

         - godz. 8:00 + Marek w 3 roczn. śm., Genowefa i Józef KORIAT oraz Stanisław 
DOLAT 

- godz. 10:00 + Kazimierz STASZEWSKI, Józef i Irena STASZEWSCY oraz Józef i 
Karolina ŚWIDEREK 

         - godz. 16:00 + Maria KIELUR (24 Msza Św. gregor.) 
 
4. Dziękuję pięciu rodzinom, które w mijającym miesiącu złożyły ofiary na 

potrzeby naszej Parafii. Złożono – 430 zł. 
Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka ofiar na misje. 
 

5. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z Waplewa: 
KAMIOSCY, KUJAWA, CNOTALSCTY i TUZIK. 

  
6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”, w którym – druga 

częśd rekolekcji wielkopostnych z ks. Franciszkiem Blachnickim. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


