
Ogłoszenia Parafialne – XV Niedziela Zwykła (14.07.2019r. – 21.07.2019r.) 

1. W tym tygodniu wspominamy: 15 lipca Św. Bonawentury, Bpa. i dr. Kościoła, 16 
lipca N.M.P. z Góry Karmel. 
2. Gazeta Niedziela, Drogi Misyjne. 
3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła,na dziś, za tydzień poproszę: Helena 
Nowotnik, Andrzej Kęsicki i Tomasz Plewiński. 
4. Nowenna do M.B.N.P. w środę. 
5. W dniach 2-12 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka z Wąbrzeźna na 
Jasną Górę – spotkanie organizacyjne dzisiaj o godz.19.30 w Kościele M.B. Królowej 
Polski – szczegóły na plakacie. 
6. 2 sierpnia przez naszą parafię przechodzić będzie piesza pielgrzymka z 
Grudziądza na Jasną Górę. Pielgrzymów będziemy podejmować obiadem – zapisy w 
kancelarii. 
7. Za tydzień 21 lipca będziemy przeżywać Odpust parafialny Św. Małgorzaty – Msze 
Św. o godz.8.00, 9.30 i suma odpustowa o godz.11.30. Poproszę dzieci do sypania 
kwiatków podczas procesji eucharystycznej, dzieci od I Komunii Św. niech przyjdą w 
szatkach, parafian i strażaków o niesienie krzyża, baldachimu, feretronu i chorągwi. 
Parafian proszę o pomoc do kuchni i kwiaty do kościoła ( kwiaty można składać w 
sobotę w kruchcie). W sobotę spowiedź św. przed odpustem – rano od godz.9.00 – 
10.00, po południu od godz.16.00 – 17.00. 
8. Z czwartku na piątek przeżywać będziemy w naszej parafii wieczystą adorację – 
plan adoracji wywieszony w gablocie. 
9. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na remont elewacji kościoła. W tym 
tygodniu rozpoczęły się prace konserwatorskie przy elewacji kościoła. 
10. Zapowiedzi przedślubne: Piecyk Tomasz, stanu wolnego kawaler, zam. 
Józefkowo i Chrapińska Małgorzata, stanu wolnego panna , zam. Józefkowo 
11. Dzisiaj o godz. 12.00 Odpust parafialny w Ryńsku. 

Intencje mszalne (15.07.2019r. – 21.07.2019r.) 

Poniedziałek 
18.00 + Zygmunt Buczkowski – 20 rocz. śmierci, Cecylia, Adam, Regina i Izydor 
Buczkowscy 
18.30 + Grzegorz Mendyk – 1 rocz. śmierci 
19.00 + Alojzy – 9 rocz. śmierci i Zofia Właśniewscy 

Wtorek 
18.00 + Tadeusz Stafiej – intencja od  firmy Hades 
18.30 + za dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa   
17.00 – msza św. dziękczynno – błagalna w 20 rocz. ślubu 
17.30 + Czesława Krojniewska w rocz. śmierci 

Czwartek 
18.00 + Janina Baranowska 

Piątek 
18.00 + Natalia , Konstanty, Roman, Piotr Popławscy 



Sobota 
10.00 + Bronisław 5 rocz. śmierci, Helena, Jerzy Drzyzga 
17.00 + za zmarłych rodziców i braci Wesołowskich 

Niedziela 
8.00 + Tadeusz, zmarłych z rodziny Rąpców, Wolnikowskich i Brzeskich 
9.30 + Eugeniusz Świerad 
11.30 – Suma odpustowa 
1. + Urszula Isbrandt – 27 rocz. śmierci 
2. + Małgorzata Dydo 
3. – za parafian 

 


