
Ogłoszenia Parafialne – XXIX Niedziela Zwykła (20.10.2019r. – 27.10.2019r.) 

1. W tym tygodniu wspominamy: 22 października Św. Jana Pawła II Papieża, 
głównego Patrona województwa Kujawsko Pomorskiego. 
2. Gazeta Niedziela. 
3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła,na dziś, za tydzień poproszę: Swół Marcin i 
Szymański Henryk. 
4. Nowenna do M.B.N.P. w środę w łączności z Różańcem Św. 
5.  Różaniec św. odmawiany będzie codziennie o godz.16.30, po nim Msza św. Dla 
dzieci różaniec św. w poniedziałek i w czwartek. 
6. W tym tygodniu rozważania różańcowe poprowadzą: 
– poniedziałek –  dzieci ze Szkoły Podstawowej 
– wtorek – Matki Różańcowe z Orłowa. 
– środa – Matki Różańcowe z Bartoszewic 
– czwartek – dzieci ze Szkoły Podstawowej. 
– piątek – Akcja Katolicka 
– sobota – młodzież przygotowująca się do bierzmowania. 
Zapraszam wszystkich parafian, dzieci, młodzież i dorosłych do odmawiania różańca 
św. w kościele lub domu. 
7. W tygodniu można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. 
8. Na ołtarzu M.B. Częstochowskiej znajdują się druki do zamawiania wypominek 
jednorazowych i mszy św. zbiorowej. W kancelarii można zamawiać wypominki 
roczne. 
9. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na remont elewacji kościoła, Bóg zapłać. 
10. Przypominam o opłatach za ławki. 
11. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych – Msze Św. o godz.8.00, 9.30 i 13.00 – po 
której nastąpi procesja na cmentarz parafialny. Przypominam o pokładnym na 20 lat. 
12. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w sobotę o 
godz.15.30. 
13. W dniach 20 – 26 października obchodzimy Światowy Tydzień Misyjny – Za 
tydzień kolekta na potrzeby misji. 
14. W środę zapraszam wszystkie koła różańcowe naszej parafii na godz. 16.30 z 
okazji  VIII Ogólnopolskiego Dnia Modlitw Żywego Różańca. 

Intencje mszalne (21.10.2019r. – 27.10.2019r.) 

Poniedziałek 
17.00 + Jarosław Grodecki – 9 rocz. śmierci 

Wtorek   
17.00 – za parafian 

Środa   
17.00 – Msza Św. dziękczynno – błagalna z okazji 50 urodzin 

Czwartek 
17.00 – za parafian 

Piątek 
17.00 + Andrzej Rygielski – 3 rocz. śmierci 



Sobota 
16.00 + Józef , Ireneusz Kulig 
17.00 + Bolesław Makuch 1 rocz. śmierci 

Niedziela 
8.00 + Andrzej Wnuk 5 rocz. śmierci 
9.30 + Marcin Właśniewski i zmarłych z rodziny 
11.00 + za zmarłych z rodziny Różyńskich, Pajer i Bielińskich 

 


