
Ogłoszenia Parafialne – IV Niedziela Wielkiego Postu (31.03.2019r. – 
7.04.2019r.) 
 
1. Od poniedziałku do środy będą trwały rekolekcje wielkopostne dla Młodzieży z 
naszej Szkoły. Proszę rodziców o dopilnowanie, by młodzież w nich uczestniczyła. 
2. W środę o 18.00 trening dla ministrantów. 
3. Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek na 17.00. Po nabożeństwie krótkie 
spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. W piątek 12 
kwietnia (za niecałe dwa tygodnie) odprawimy Drogę Krzyżową ulicami NWK. 
4. Wąbrzeska Wspólnota Wody Żywej zaprasza w najbliższy piątek na Terenową 
Drogę Krzyżową. Początek Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej o 
19.15. 
5. W niedzielę 7 kwietnia po raz 6 podczas sumy zostanie odprawiona Msza św. w 
intencji Pszczelarzy i Rolników naszej Diecezji z okazji rozpoczęcia nowego sezonu 
w pasiece i w polu. Razem z nami będzie się modlił Diecezjalny Duszpasterz 
rolników ks. Zbigniew Gański i z Grudziądza i wieloletni krajowy Duszpasterz 
Pszczelarzy ks. Eugeniusz Marciniak z Torunia. Gościem specjalnym będzie minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Jan Krzysztof Ardanowski, i Paweł Szramka z 
Parlamentarnego Zespołu ds. wspierania Pszczelarstwa. Serdecznie zapraszam na 
tą Mszę św. wszystkich rolników i pszczelarzy naszej parafii. 
6. W sobotę 13 kwietnia (za dwa tyg.) w naszej parafii będzie się spowiedź 
wielkanocna. 
7. Za dwa tygodnie Niedziela Palmowa. Proszę pomyśleć o przygotowaniu palm. 
8. Można nabywać świece-paschałki wielkanocne (ostatnie 3 sztuki) w cenie 10 zł. 
Dochód z ich sprzedaży Caritas przeznaczy na kolonie dla dzieci z najuboższych 
rodzin. 
9. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę na Podkarpacie. Serdecznie zapraszam! 
10. Otrzymaliśmy podziękowanie od firmy Green Oficce Ecologic za włączenie się w 
zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (do zapoznania się w 
gablocie). 
11. Składam serdeczne gratulacje nowo wybranym sołtysom w poszczególnych 
wioskach naszej parafii! Życzę, by wspólnie z ich mieszkańcami, udawało się 
rozwiązywać dotykające nas problemy, budować wspólnoty wiejski, unowocześniać i 
upiększać nasze wioski. Szczęść Boże! Serdecznie dziękuję odchodzącym Sołtysom 
za wzorową współpracę! Bóg zapłać! 
12. Zmarła śp. Eugenia Swół z Wieldządza. Pogrzeb odbędzie się w środę o 10.30. 
Dobry Jezu…. 

Intencje mszalne (1.04.2019r. – 7.04.2019r.) 
 
Poniedziałek 
17.00 – za parafię 
 
Wtorek 
17.00 – za parafię 
 
Środa 
17.00 + Monikę i Juliana Przytarskich, Józefę i Jana Oleszek 
 



Czwartek 
17.00 + Władysławę, Jana i Tadeusza Sosnowskich i Małgorzatę Welz 
 
Piątek 
17.00 – Droga Krzyżowa 
17.45 + Leokadię, Jana i Barbarę Neumann i zm z Rodz. 
 
Sobota 
(Mgowo) 17.00 + Jana Nalewskiego, brata Jana Silkowsiwgo, Rodziców i Józefa 
Szumachowskiego 
 
Niedziela 
9.15 + Piotra Chmiel i zm z rodzin Chmiel i Marzec 
11.00 – 1. + Monikę i Ludwika Jankowskich i zm z rodzin Rumińskich i Jankowskich 
– 2. – o boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Pszczelarzy naszej 
Diecezji i rolników naszej parafii z okazji rozpoczęcia nowego sezonu pracy w 
pasiece i na polu 
(Stanisławki) 15.30 + Jadwigę i Stanisława Tęcza 
 


