
30.04.2017 - III Niedziela Wielkanocna 
„ „A myśmy się spodziewali...” To ważne, by się spodziewać różnych rzeczy od Pana Boga, od ludzi - 
ale nadmierne przywiązanie do tego, na co oczekujemy, może zamknąć nam oczy na rzeczywistość. 
I może zaowocować tym, że Pana Boga uznamy za „jedynego, który nie wie, co się tak naprawdę 
dzieje”. Często wydaje nam się, że to my wiemy najlepiej. Dlatego prośmy o moc wiary i odwagę, 
byśmy przebili się wreszcie przez ciemności naszych oczekiwań i ujrzeli blask Jezusowego oblicza, 
blask Jego zmartwychwstania.” (wg. Oremus) 
 

- W tym tygodniu przeżywamy:  
* Nowennę przed Parafialną Uroczystością Odpustową Świętego Stanisława  
oraz przed Uroczystym wprowadzeniem Relikwii Jana Pawła II do naszej Świątyni  
* poniedziałek: Św. Józefa, Rzemieślnika 

 * wtorek: Św. Atanazego, Biskupa i Doktora Kościoła 
 * środa: N.M.P. Królowej Polski, Głównej Patronki Polski 

* czwartek:  Św.  Floriana,  Patrona Strażaków   -   I czwartek miesiąca  -  Dzień  modlitw  za 
powołanych oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa  
* piątek: I piątek miesiąca 
* sobota: Św. Apostołów Filipa i Jakuba - I sobota miesiąca 

 

30.04.2017 - III Niedziela Wielkanocna 
8.oo    Za kierowców - Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców 
10.oo  +Zofia Sulkowska 6 r. śm. 
16.oo  +Zygmunt Cholewiński (z okazji imienin) oraz +Zbigniew Cholewiński 
 

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 18.oo:  +Tadeusz Długiński  
             - intencja od Parafii 
- czwartek, godz. 18.00: za Strażaków i ich rodziny 
- sobota:  1) +Genowefa, Franciszek i ich +rodzice 
  2) +Stanisława (k) i Michał Maisnerowie oraz +rodzice 
 

03.05.2017 - N.M.P. Królowej Polski, Głównej Patronki Polski 
10.oo  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Księdza Mariana  
    (od Róży Różańcowej) 
12.00 WDW  
18.oo  +Tadeusz Długiński - intencja od Parafii 

07.05.2017 - IV Niedziela Wielkanocna 
8.oo     +Genowefa i Stanisław Rudzcy oraz +Krystyna, Stanisław Wrzesińscy  
     i Mieczysław Wrzesiński 
10.oo  I Komunia Święta  
16.oo  Odpust ku czci Św. Stanisława - za parafian i dobrodziejów 
 

- Gratulujemy naszym ministrantom, którzy wczoraj w turnieju piłki nożnej podczas Dnia 
Wdzięczności w WSD Hosianum w Olsztynie zdobyli I miejsce, puchar i złote medale  
- W najbliższą niedzielę - 7maja przeżywać będziemy ważne Uroczystości Parafialne:  
o godz. 10.00: I Komunia Święta, a o godz. 16.00: Odpust ku czci  
Św. Stanisława oraz Uroczyste wprowadzenie Relikwii Jana Pawła II do naszej świątyni,  
po Mszy występ Zespołu „Kortowiacy” oraz Festyn Parafialny  
- Spowiedź dla dzieci I Komunijnych i ich rodzin w sobotę o godz: 11.00 
- Prosimy o pomoc w organizacji Festynu Parafialnego - wypieki, ciasta można przynosić  
w niedzielę do salki parafialnej 
-  W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła - rodziców dzieci I Komunijnych 
- Od jutra rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe (godz.: 18.00, w niedzielę o godz. 16.00 przed  
Mszą Św)- dla wszystkich uczestników - przewidziany jest pamiątkowy kalendarz majowy 
związany z Objawieniami Fatimskimi 
- Zachęcamy do nabycia i lektury Gościa Niedzielnego  


