Ogłoszenia Parafialne – X Niedziela Zwykła (10.06.2018r. – 17.06.2018r.)
1. Raz jeszcze dziękuje serdecznie wszystkim, którzy posługiwali w Oktawie
Uroczystości Bożego Ciała.
2. W poniedziałek o 19.00 Msza św. o deszcz. Serdecznie Zapraszam!
3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam w środę na wieczorną
Mszę św., a po niej na egzamin do bierzmowania.
4. W piątek o 19.00 odbędziemy z ministrantami ostatni trening, a w następny
poniedziałek zapraszam rodziców ministrantów i wszystkich chętnych na mecze
pokazowe, byśmy mogli się pochwalić, jak gramy w piłkę!
5. W przyszły wtorek podczas Mszy św. o godz. 17.00 nasza młodzież z klas III
Gimnazjum otrzyma z rąk bpa diecezjalnego Wiesława Śmigla Sakrament
Bierzmowania.
6. Za dwa tygodnie 24 czerwca będziemy obchodzili uroczystość odpustową ku czci
św. Jana Chrzciciela. Tegorocznym kaznodzieją i sumiastą będzie o. Adam ze
zgromadzenia o. Somasków. Towarzyszył nam będzie zespół muzyczny z
Grudziądza. W przeddzień, w sobotę o godz. 20.00 na sali wiejskiej odbędzie się
Zabawa Świętojańska. Gorąco zapraszam chętnych do wzięcia udział w zabawie.
7. Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium Matki Bożej w Nowym
Mieście Lubawskim i Lipach i na pole bitwy pod Grunwaldem odbędzie się w
poniedziałek 25 czerwca. Koszt 22 zł. Są jeszcze wolne miejsca.
8. Ks. Bartłomiej Surdykowski z Wąbrzeźna, przewodnik Grupy Zielonej Ziemi
Chełmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, serdecznie zaprasza do udziału w
rekolekcjach w drodze. Pielgrzymka rozpocznie się w dniu 2 sierpnia Mszą św. w o
godz. 13.00 w kościele św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie. Zapisy na
pielgrzymkę i wszelkie informacje można uzyskać u przewodnika zgłaszając się
osobiście lub telefonicznie pod nr 531 395 489. Spotkanie organizacyjne dla osób
chętnych na pielgrzymkę odbędzie się 15 lipca 2018 r. o gdz. 19.30 w Kościele Matki
Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie.
9. Zapowiedzi przedślubne
- Dawid Fik, stanu wolnego, zam. Wieldządz i Regina Belka, stanu wolnego, zam.
Świecie n/Wisłą.
Kto wiedziałby o istniejących przeszkodach, zobowiązany jest w sumieniu dla dobra
narzeczonych, zgłosić je u proboszcza.
10. Proszę o kwiaty do udekorowania kościoła rodziny p. Witos Danuta, Witos Maria i
Witos Agnieszka z Bągartu.
Intencje mszalne (11.06.2018r. - 17.06.2018r.)
Poniedziałek
godz. 18.00 – z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Rodziny
Kątnik
godz. 19.00 – błagalna o deszcz
Wtorek
godz. 18.00 + Janinę i Czesława Mróz
Środa
godz. 18.00 + Stanisławę i Antoniego Makuch

Czwartek
godz. 18.00 + Zygmunta Świderskiego (34 r. śm.), rodziców Świderskich i
Mądrzejewskich
godz. 18.30 + za zmarłych z rodzin Ziółkowskich i Tuszyńskich
Piątek
godz. 17.30 + Elżbietę Młynarczyk, Rodziców ob. str., brata Kazimierza i szwagra
Andrzeja
godz. 18.00 + Jerzego Puskarza i zm z Roz. Puskarz
Sobota
godz. 16.30 – z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Danieli i
Jana Adamczyk (w 50 r. ślubu)
godz. 17.00 + Elżbietę Ressel (III r. śm.)
(Mgowo) godz. 18.00 + Hannę Bollin i Jana Malinowskiego
Niedziela
godz. 9.15 - z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla r. Welz
godz. 11.00 + Józefę i Czesława Frączek, Krystynę i Zbigniewa Frączek
(Stanisławki) godz. 12.30 + Władysława Kozdrę

