Ogłoszenia Parafialne – XXVI Niedziela Zwykła (30.09.2018r. – 7.10.2018r.)
1. W sobotę rozpoczęły się prace przy naprawie sterowników i instalacji elektrycznej
sterującej dzwonami.
2. Od jutra Msze św. wieczorne będą odprawiane o godz. 17.00.
3. We wtorek i środę o 19.00 treningi dla ministrantów.
4. W przyszłą niedziele podczas Mszy św. o 11.00 będzie poświęcenie różańców
dzieci przygotowujących się do I Komunii św.;
5. W przyszłą niedzielę przypadnie odpust w Błędowie. Suma o godz. 12.00.
6. Radnych zapraszam w przyszłą niedzielę na godz. 15.30 do plebanii na spotkanie.
7. Otrzymaliśmy z Seminarium Duchownego w Toruniu prośbę o zbiórkę płodów
rolnych – warzyw, owoców i ziemniaków. Kto może i chciałby przekazać dary na
rzecz Seminarium, proszony jest o ich składanie na plebani lub w salce.
8. Pragnę poinformować, iż Mszał Rzymski z roku 1765, który jest własnością naszej
parafii, a który na prośbę ks. bpa Andrzeja Suskiego po ostatniej wizytacji przed 5
laty przekazałem do Archiwum Diecezjalnego w Toruniu, znajduje się obecnie w
Muzeum Diecezjalnym w Toruniu.
9. Dla uczczenia 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w
Watykanie, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza w
dniu 14 października do Torunia na koncert „Nieszporów Luźmierskich” Jana
Kantego Pawluśkiewicza w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Pomorskiej, Chóru Opery Nowa i wielu solistów. Koncert jest bezpłatny. Dysponuję
obecnie 11 wejściówkami, z możliwością zamówienia kolejnych. Osoby chętne na
wyjazd na ten koncert, proszę o zgłoszenie się do ks. proboszcza.
10. Dziękuje za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła p. Puskarz,
Świderski, Przybysz Maria i Przybysz Krystyna z Wieldządza za jeziorem.
Intencje mszalne (1.10.2018r. – 7.10.2018r.)
Poniedziałek
17.00 + Stanisława Stankiewicza (30 r. śm.)
17.30 + Jana, Weronikę, Alfonsa, Irenę, Ryszarda i Krzysztofa Wątorowskich,
Ludwika, Bronisława Tomaszewskich i zm. z rodz. Tomaszewskich i Gronowskich
Wtorek
17.00 + Edmunda ( w r. śm.) i Teresę Jankowskich
Środa
17.00 + Stanisława i Edmunda Makoś
Czwartek
17.00 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Moniki i Bartosza z
dziećmi z okazji r. ślubu (XV)
Piątek
17.00 + Wacława Samczyńskiego
17.30 + Eugeniusza Post
Sobota
15.30 – ślubna: Monika Grajkowska – Grzegorz Topolewski

16.45 – ślubna Anita Rygielska – Michał Fiderewicz
(Mgowo) 18.00 – dziękczynne za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Wiesławy
Kowalczyk z okazji ur. (60-tych)
Niedziela
9.15 + Józefa Welz (15 r. śm.)
11.00 + Adama (VI r. śm.)Jana, Zofię, Bolesława i Bożenę Tylus, dziadków Tylusów,
Mazurów i Kędziorów
(Stanisławki) 12.15 + Helenę i Edwarda Wajer

