
Ogłoszenia Parafialne – XVI Niedziela Zwykła (21.07.2019r. – 28.07.2019r.) 

1. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy doroczny odpust Św. 
Małgorzaty. Parafianom i gościom przybyłym do naszej parafii z okazji odpustu życzę 
Błogosławieństwa Bożego i opieki Bożej, by św. Małgorzata była dla nas nadzieją, 
ostoją w tych trudnych czasach o prowadziła nas do Boga. 
2. Bóg zapłać Ks. Januszowi Tusk – proboszczowi Św. Stanisława  w Bydgoszczy za 
wygłoszone słowo Boże i przewodniczenie sumie odpustowej. Dziękuję księżom z 
dekanatu i spoza – życzę , by Św. Małgorzata wspomagała Was w życiu kapłańskim. 
3. W tym tygodniu wspominamy: 22 lipca Św. Marii Magdaleny, 23 lipca Św. Brygidy 
zak., Patronki Europy, 24 lipca Św. Kingi, 25 lipca Św. Jakuba Ap. i Św. Krzysztofa – 
Patrona Kierowców, 26 lipca ŚŚ. Joachima i Anny – rodziców N.M.P. 
4. Gazeta Niedziela, Drogi Misyjne. 
5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła,na dziś, za tydzień poproszę: Piotr 
Fijałkowski, Jacek Korczak i Rafał Nowak. 
6. Nowenna do M.B.N.P. w środę. 
7. 2 sierpnia przez naszą parafię przechodzić będzie piesza pielgrzymka z 
Grudziądza na Jasną Górę. Pielgrzymów będziemy podejmować obiadem – zapisy w 
kancelarii. 
8. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remont elewacji kościoła. Bóg zapłać. 
Prace przy elewacji kościoła kontynuowane będą w sierpniu, wrześniu. 
9. Zapowiedzi przedślubne: Piecyk Tomasz, stanu wolnego kawaler, zam. Józefkowo 
i Chrapińska Małgorzata, stanu wolnego panna , zam. Józefkowo 
10. Jutro odpust Św. Marii Magdaleny w Łopatkach. 
11. Bóg zapłać tym parafianom, którzy brali udział w wieczystej adoracji. 
12. Bóg zapłać  parafianom, strażakom za obsługę podczas procesji 
eucharystycznej, dzieciom za sypanie kwiatów, parafianom za pomoc finansową i 
materialną do plebanii. 
13. W przyszłą niedzielę poświęcenie samochodów na wszystkich mszach św. W 
związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc 
polskim misjonarzom w zakupie środków transportu. O zbiórkę po proszę Akcję 
Katolicką. 
14. 14 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na odpust w Sanktuarium w 
Wąbrzeźnie – szczegóły za tydzień. 

Intencje mszalne (22.07.2019r. – 28.07.2019r.) 

Poniedziałek 
18.00 + Aniela, Ludwik Nowak, Teresa, Piotr i Mateusz Szczepańscy 
18.30 + za zmarłych rodziców i brata Tadeusza Baniak 

Wtorek   
18.00 + Tadeusz Stafiej – intencja od rodziny Bartnik z Mysłówki 

Środa   
18.00 – msza św. dziękczynno – błagalna w 43 rocz. ślubu i z okazji imienin Krystyny 

Czwartek 
18.00 + Wacław i Maria Starba i rodziców z obojga stron 
18.30 + Anna i Alfons Urbańscy 



Piątek 
18.00 + Anna Stępień 
18.30 + za zmarłych z rodziny Boruta i Wróblewskich 

Sobota 
16.00 – Msza św. dziękczynno – błagalna z okazji 40 urodzin  Anny i Łukasza 
16.30 + Mieczysław Zacharkiewicz – 7 rocz. śmierci 
17.00 + Aleksander Machalski i zmarłych rodziców Machalskich 
17.30 + za zmarłych z rodziny Kalinowskich i Wesołowskich 

Niedziela 
8.00 + za zmarłych rodziców, siostrę , braci i zmarłych z rodziny Styczeń 
9.30 + Henryk Gałązka, dziadków Gałązka i Lenda 
11.00 + Ryszard Góralski – 8 rocz. śmierci, Krzysztof i rodziców Siwula i Góralskich, 
oraz Urszulę Dawid 

 


