
Ogłoszenia Parafialne – III Niedziela Zwykła (27.01.2019r. – 3.02.2019r.) 
 
1. Niedziela. 
2. Bóg zapłać kolejnym rodzinom za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę: 
Ratajczak Krzysztof i Czyż Zygmunt. Są to ostatnie rodziny z Bartoszewic, od 
następnego tygodnia rozpoczną mieszkańcy Czapel. 
3. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę po Mszy Św. 
4. Tydzień temu kolekta przeznaczona na remont elewacji kościoła wyniosła 1911zł. 
Oprócz tej kolekty złożono ofiary rodzinne. Bóg zapłać. 
5. Kolędy: 
– niedziela 27.01 Józefkowo wieś od godz. 13.00 
Kolęda to błogosławieństwo i poświęcenie naszych domów, jesteśmy wszyscy 
obecni. Dzieci i Młodzież mają przygotowane zeszyty z religii. W czasie kolędy 
będzie można złożyć ofiarę na remont elewacji kościoła. Proszę parafian o 
solidarność w tej sprawie, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za kościół parafialny. 
6. W sobotę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego – M.B. Gromnicznej. 
Błogosławieństwo świec – Msze Św. o godz. 9.30, 15.00 i 16.00. Dzieci 
przygotowujące się do I komunii św. będą miały poświęcone świece o godz. 15.00. 
7. W tym tygodniu obchodzimy I piątek i I sobotę miesiąca. 
8. W I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 16.00 – godz. 17.00. Chorych 
odwiedzę z Najświętszym Sakramentem od godz. 8.00. 
9. Nabożeństwo I soboty miesiąca od godz. 14.15 – piętnastominutowe rozważanie, 
potem różaniec św. 
10. Za tydzień o godz. 11.00 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania z III klas gimnazjum. 
11. W czwartek 31 stycznia kolęda uzupełniająca dla tych rodzin, gdzie nie było. Na 
zgłoszenie od godz. 15.00. 

Intencje mszalne (28.01.2019r. – 3.02.2019r.) 
 
Poniedziałek 
9.00 – za parafian 
 
Wtorek 
17.00 – wolna 
 
Środa 
17.00 – wolna 
 
Czwartek 
17.00 – wolna 
 
Piątek 
17.00 + Ireny i Jana Skibickich, dziadków Skibickich i Barcikowskich 
 
Sobota M.B. Gromnicznej 
9.30 + Małgorzata Dydo 
15.00 + o łaską nieba dla Danuty, Edwarda, Romana, Marka Mądrych, oraz 
Mirosława Kierys 
16.00 + Jan Leszczyński – 22 rocz. śmierci 



 
Niedziela 
8.00 + Marcin Właśniewski, dziadków z obojga stron 
9.30 + Kazimierz Piskorski, rodziców Wysakowskich, Piskorskich i siostrę Helenę 
11.00 + Urszula Dawid i zmarłych z rodziny – intencja od rodziny Płomińskich 
 


