
Ogłoszenia Parafialne – VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
(26.05.2019r. – 2.06.2019r.) 
 
1. Zapraszam dziś młodzież i dzieci na wycieczkę rowerową. Wyjazd o 14.30. 
2. Od dziś do środy przypadają dni modlitw o urodzaje. Dziś o 19.00 w NWK przy 
Krzyżu przy skrzyżowaniu z drogą na Czaple modlitwami o urodzaje, we wtorek w 
Uciążu, w środę Wieldządzu, a w czwartek w Czaplach. Serdecznie proszę 
wszystkich rolników o modlitwę o urodzaje podczas codziennego pacierza. 
3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. 
4. W sobotę o 6.30 wyjeżdżamy z młodzieżą na Lednicę. 
5. Bursa Caritas dla młodzieży w Grudziądzu ogłasza nabór młodzieży na rok 
szkolny 2019/2020. Informacje można znaleźć na stronie Internetowej Bursy 
www.grudziadz.caritas.pl w zakładce „Bursa Szkolna Caritas” i telefonicznie. 
6. Małżeństwa, które pragną pogłębić swoje życie religijne i więzi małżeńskie 
zapraszam do utworzenia tzw. Kręgu Kościoła Domowego. Krąg pod 
przewodnictwem kapłana spotyka się raz w miesiącu na modlitwie i rozważaniu 
Słowa Bożego i dyskusji na określony temat. Serdecznie zapraszam! 
7. Jest zwyczaj, iż co 10 lat w każdej parafii odbywają się Misje. Ostatnie odbyły się 
dokładnie 10 lat temu. W związku z tym w dniach od 19 do 23 czerwca (środa przed 
Bożym Ciałem do niedzieli odpustowej) odbędą się Misje! Poprowadzi je o. Adam, 
Karmelita. 
8. Gorąco zachęcam do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego! 
9. W minionym tygodniu odeszła od nas do Domu Ojca śp. Marianna Tylus z NWK. 
Pogrzeb odbył się w sobotę. Dobry Jezu… 
10. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 
Mateusz Schalau, stanu wolnego, zamieszkały w Bydgoszczy i Aleksandra 
Fałkowska, stanu wolnego, zamieszkała par. NWK 
Kto by wiedział o przeszkodach, zobowiązany jest powiadomić o nich ks. 
Proboszcza. 

Intencje mszalne (27.05.2019r. – 2.06.2019r.) 
 
Poniedziałek 
18.00 – Nabożeństwo Majowe 
 
Wtorek 
18.00 + Klarę, Władysława i Zofię Czyżewskich 
 
Środa 
17.30 + Krystynę, Ryszarda i Mariana Jabłońskich, Bronisława i Marię Konczalskich 
18.00 + Rodziców Dymek i Rączka, Halinę i Józefa Borowiec, Marię Gwizdalską i 
Bernarda Rogaczewskiego 
 
Czwartek 
18.00 + Czesława Topij (13 r. śm.) 
 
Piątek 
18.00 + Mariannę Tylus – pop. 
 



Niedziela 
9.15 – dziękczynna za odebrane łaski z prośba o dalsze dla rodziny Welz 
11.00 + Jolantę, Tadeusza i Halinę Załęskich 
(Stanisławki) 15.30 + męża Jerzego Grabowskiego 
(Mgowo) 16.30 + Jana Zawieracz i Rodziców ob. str. 
 


