Ogłoszenia Parafialne – XVII Niedziela Zwykła (29.07.2018r. – 5.08.2018r.)
1. W tym tygodniu wspominamy: 31 lipca Św. Ignacego Loyoli, 1 sierpnia Św. Alfonsa
Marii Liguoriego Bp i Dr kościoła, 4 sierpnia Św. Jana Wianneya proboszcza patrona
kapłanów.
2. Niedziela i Misyjna Drogi.
3. Nowenna do M.B.N.P. w środę po mszy św.
4. Bóg zapłać kolejnym rodzinom za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę:
Zbigniew Paczkowski i Urszula Pyżewska.
5. W czwartek 2 sierpnia przez naszą parafię przechodzić będzie Piesza Pielgrzymka
z Grudziądza na Jasną Górę. Pielgrzymów będziemy podejmować obiadem w
naszych rodzinach– zapisy w kancelarii.
6. Bóg zapłać parafianom, strażakom za obsługę podczas procesji eucharystycznej w
dniu odpustu parafialnego, dzieciom za sypanie kwiatów, parafianom za pomoc
finansową i materialną do plebanii.
7. Dzisiaj po Mszach Św. poświęcenie samochodów. W związku ze wspomnieniem
Św. Krzysztofa będzie zbiórka do puszek na pomoc polskim misjonarzom w zakupie
środków transportu.
8. 14 sierpnia nasza parafia organizuje pieszą pielgrzymkę na odpust w Sanktuarium
w Wąbrzeźnie. Zapisy w kancelarii.
9. Dożynki Gminno – Parafialne odbędą się w sobotę 1 września o godz.14.30. W
tym roku wieniec dożynkowy przygotowują mieszkańcy Kotnowa, pozostałe wioski
chleb, ciasto i owoce.
10. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca.
11. W I piątek miesiąca spowiedź św. od godz.17.00 – godz.18.00, w tym czasie
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Chorych odwiedzę od godz.8.00 rano.
12. W I sobotę miesiąca nabożeństwo o godz.16.15 – piętnastominutowe
rozważanie, różaniec i Msza Św.
13. W sobotę 4 sierpnia w Lisewie spotkanie Kół Różańcowych w naszej Diecezji. O
godz.9.30 różaniec Św., o godz.10.15 procesja i rozpoczęcie Mszy Św. pod
przewodnictwem Ks. Bp. Wiesława Śmigla. O godz.12.00 posiłek i o godz.13.00
Droga Krzyżowa.
Intencje mszalne (30.07.2018r. – 5.08.2018r.)
Poniedziałek
9.00 + Elżbieta Czapla w I rocz. śmierci
Wtorek
18.00 + Marian Młynarski (intencja od firmy Cordis)
Środa
18.00 + Danuta Mądra (intencja od firmy Cordis)
Czwartek
18.00 + Danuta Fijałek rodziców Józef i Eugenia Fijałek
Piątek
18.00 + Leon Piłat

Sobota
17.00 + Stefania 5 rocz. śmierci, Waleria Konrad i braci Rygielskich i dziadków
Urbańskich
17.30 + Mikołaj Oniśkiewicz 28 rocz. śmierci
18.00 + Andrzej w 36 rocz. śmierci, Stanisław, rodziców z obojga stron i zmarłych z
rodziny
Niedziela
8.00 – Msza św. dziękczynno – błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
rodziny
9.30 + Jan Kamiński w rocz. śmierci
11.00 – Msza Św. dziękczynno – błagalna z okazji 27 urodzin Magdaleny
12.30 + Izydor Ratajczak w miesiąc od śmierci

