
Ogłoszenia Parafialne – IV Niedziela Zwykła (3.02.2019r. – 10.02.2019r.) 
 
1. Dziś przypada wspomnienie św. Błażeja, patrona w chorobach gardła. Po mszy 
będę udzielał błogosławieństwa św. Błażeja chroniącego od chorób gardła. 
2. W poniedziałek zapraszam ministrantów młodszych na trening o godz. 17.00, a 
ministrantów starszych zapraszam na trening w środę na 18.00. 
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Okazja do spowiedzi od 
godz. 16.15. 
4. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za przyjęcie do swoich 
domów podczas wizyty kolędowej! Wszędzie spotkałem się z miłym przyjęciem, 
wielką życzliwością i ofiarnością! W szczególny sposób dziękuję kierowcom, którzy 
poświęcili swój czas na wożenie mnie po kolędzie. Dziękuję za wszystkie 
poczęstunki, śniadania, kawy, słodkości, obiady i kolacje. Dziękuje za rozmowy i 
uwagi. Dziękuje Ministrantom. Dziękuję za złożone ofiary na utrzymanie proboszcza i 
remonty w parafii. W tym roku udało się uzbierać kwotę 15 750 zł. (w roku 2018 było 
to 14.525 zł, w roku 2017 było to 14.090 zł). Będzie przeznaczona głównie na 
wymianę pokrycia dachowego wierzy naszego kościoła. Bóg Zapłać! 
5. Zapraszam bardzo serdecznie młodzież na rekolekcje na Lednicę. Odbędą się w 
dniach 14-17 marca. Koszt 50 zł. Zapisy u p. katechety Krzysztofa Paczkowskiego 
lub u ks. Proboszcza. 
6. W przyszłą niedzielę przedstawię sprawozdanie z życia parafii za rok 2018. 
7. W kościele zostało zainstalowane ogrzewanie w postaci nagrzewnic elektrycznych. 
Mam nadzieję, że dzięki temu, będziemy mieli większą frekwencję na Mszach św. 
8. W minionym tygodniu odeszli od nas do Domu Ojca śp. Gertruda Nass z Uciąża; 
pogrzeb odbył się w środę, i pochodząca z naszej parafii śp. Urszula Rumpczyk. 
Pogrzeb odbył się w czwartek. Dobry Jezu… 

Intencje mszalne (4.02.2019r. – 10.02.2019r.) 
 
Poniedziałek 
17.00 – za parafię 
 
Wtorek 
17.00 + Gertrudę Nass – pop. (Cordis) 
 
Środa 
17.00 + Urszulę Rumpczyk – pop. (Cordis) 
 
Czwartek 
17.00 + Joannę, Piotra i Ignacego Witkowskich i rodziców ob. str. 
 
Piątek 
17.00 + Zygmunta Piwońskiego (18 r. śm.) 
 
Sobota 
16.00 + Danutę Dolecką 
(Mgowo) 17.00 + Grzegorza Szumachowskiego (7 r. Sm.) 
 
Niedziela 
9.15 + Leszka Krukowskiego (8 r. śm.), Sławomira Krukowskiego i zmarłych z rodzin 
ob. str. 
11.00 + Władymira Muzalewskiego 
(Stanisławki) 12.30 + Michała Martynę (30 r. śm.) 
 


