
 Niedziela Zmartwychwstania Paoskiego  
4 kwietnia 2021 r. 

 
1. Wyrażam słowa wdzięczności za otrzymane życzenia z okazji przeżywanego 

w Wielki Czwartek - Dnia Kapłana oraz przeżywanych świąt. 
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii Wielkiego Tygodnia. Pani 
Danucie MIKOŁAJCZYK dziękuję za prowadzenie śpiewu. Dziękuję za 
odczytywane Słowo Boże i śpiew psalmów. Strażakom za wartę przy Grobie 
Paoskim. 
Za okazaną pomoc w wykonaniu Grobu Paoskiego dziękuję paniom: 
Danucie KRÓL, Marzenie OBUCHOWICZ, Marcie i Sebastianowi 
PONIATOWSKIM oraz służbie ołtarza.  
Dziękuję rodzinom z Waplewa za piątkowe sprzątanie kościoła. Dziękuję 
również za ofiary złożone przy poświęceniu pokarmów. 

 
2. Jutro drugi dzieo Świąt Zmartwychwstania Paoskiego. Porządek Mszy Św. – 

jak w niedzielę.  
 

3.  Z racji przeżywanej oktawy Świąt Wielkanocnych, w najbliższy piątek nie 
obwiązuje post od pokarmów mięsnych.  

 
4. W przyszłą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia. Od Wielkiego 

Piątku przeżywamy nowennę przed tym świętem. 
 
5. We wtorek Mszy Św. nie będzie. Od środy do soboty – Msza Św. o godz.  

18:00. Intencje Mszy św.: 
  - poniedziałek: 
    - godz. 8:00 + Ryszard DZIKI  
                      - godz. 10:00 + Janina, Henryk i Tadeusz ZALEWSCY  
     - godz. 16:00   
           - piątek: godz. 18:00: + Irena w 2 roczn. śmierci i Marian UNIŻYCCY oraz zm. 
z rodz. UNIŻYCKICH i  NEHRENBERGÓW 
          - sobota:  godz. 18:00 o dobre wypełnianie woli Bożej, łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieostwo i opiekę Matki Najświętszej dla Teresy i Waldemara 
MAKOWSKICH oraz ich dzieci i wnuków 

w przyszłą niedzielę: 
  - godz. 8:00 + Emma, Marta i Benedykt MAKOWSCY oraz Alfred KASZUBA 
           - godz. 10:00 + Ryszard, Zbigniew, Helena i Zygmunt 
   - godz. 18:00 + Bernard MAKOWSKI oraz Halina i Marian POCZTA 
         

 6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”. 
 



Z racji przeżywanych Świąt Zmartwychwstania Paoskiego – wszystkim 
 obecnym, waszym rodzinom - życzę, aby Wielkanocna radośd i 

 chrześcijaoska nadzieja przenikały każdy dzieo i towarzyszyły Wam przez 
 całe życie. Życzę – zdrowych i błogosławionych Świąt, przeżytych w 

 atmosferze jedności i radości. 
 

 

 

 

    


