
 
 

28.05.2017 - Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 
 
 

„Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa 
w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy. Tym szczęściem będzie 
zdumiewał innych i tego szczęścia będą mu zazdrościli. Niech Chrystus, który w sposób 
eucharystyczny spotka się z nami przy ołtarzu, pomoże nam uczynić z naszego serca niebo, 
pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe 
szczęście. (wg. Mateusz.pl) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
* poniedziałek: św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy 
* środa: święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - zakończenie Majówek 
* I czwartek: św. Justyna, Męczennika - modlitwa o powołania i za powołanych 
* I piątek: odwiedziny chorych i zmiana tajemnic Żywego Różańca o godz. 18.oo 
* I sobota: świętych Męczenników, Karola Lwangi i Towarzyszy 

- wszystkim Dzieciom i tym co mają imieniny lub urodziny - serdeczne Szczęść Boże! 
 

28.05.2017 - Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 
8.oo      1) +Władysław Szydłowski 24 r. sm. i Marianna Szydłowska 
               2) +Elżbieta Zberowska 
10.oo   1)+Krystyna i Tadeusz Karczmarz 

2) Dziękczynno-błagalna w 30-tą rocznicę święceń kapłańskich Księdza Mariana    
         Midury oraz w 5-tą rocznicę Księdza Piotra Kaczmarczyka - intencja od parafian 

16.oo   +Tadeusz Długiński - 30 dzień 
 

- wtorek:  w intencji próśb, które składamy przez św. Jana Pawła II i św. Stanisława 
- sobota:  +Adam i Marianna Michalak, Irena Piesiewicz 
 

04.06.2017 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
8.oo    +Rodzice i Dziadkowie: Franciszka i Kazimierz Kępczyk, Józefa i Marian Jakubiak 
10.oo   za parafian, gości i dobrodziejów parafii 
16.oo  Rocznica I Komunii Świętej - zapraszamy do modlitwy Dzieci i Rodziców - dzieci    
               przynoszą świece 
 

- Czerwiec to miesiąc czci Najświętszego Seca Pana Jezusa - od czwartku odmawiamy Litanię  

 

Dziękujemy za sprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę o pomoc Rodziny z Waplewa: 
Ługowski, Smosarski, Czerwińscy 
 

- Przypominamy i bardzo serdecznie zapraszamy do udziału we Mszach św. dzieci,  
które przyjęły I Komunię św. i rodziców oraz młodzież, która przyjęła sakrament 
Bierzmowania 
 

- Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary od Rodzin na parking i doprowadzenie do 
porządku naszej parafialnej posesji 
   

- Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego  


