
Ogłoszenia Parafialne –  XXII Niedziela Zwykła (1.09.2019r. – 8.09.2019r.) 

1. Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i dzieci z naszej Szkoły Podstawowej zapraszam 
bardzo serdecznie w poniedziałek na godz. 8.15 na Mszę św. z okazji rozpoczęcia 
Nowego Roku Szkolnego. 
2. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. Wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Spowiedź w czwartek i piątek od 17.30. 
3. Zapraszam wszystkich mieszkańców parafii na Mszę się dziękczynną za 
tegoroczne plony – Dożynki. Proszę poszczególne sołectwa o przygotowanie 
wieńców dożynkowych. Dekoracja Mszy św. dożynkowej wraz z wieńcami pozostaną 
jako wystrój kościoła na następną niedzielę. 
4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
– Matki Bożej Siewnej. Podczas Mszy św. błogosławieństwo ziarna pod nowe 
zasiewy. 
5. Za tydzień po Mszach św. zbiórka do puszek na przygotowanie posiłku dla 
pielgrzymów z Chełmży zdążających na odpust do Rywałdu. 
6. Można już zamawiać intencje mszalne na rok przyszły. 
7. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września we Włocławku, na 
Lotnisku „Kruszyny” odbędzie się ogólnopolskie spotkanie „Polska pod Krzyżem”. 
Informacje o Spotkaniu można znaleźć na stronach Internetowych i na plakacie w 
kruchcie i na ulotkach na stoliku za ławkami. Dysponujemy 4 miejscami wolnymi w 
samochodzie osobowym. Osoby chętne proszone są o kontakt z ks. Proboszczem. 
8. Ks. Bp senior Andrzej Suski udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas I 
Szkół Średnich w sobotę 26 października o godz. 11.00. 
9. Dziękuje za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła rodziną państwa p. 
Guściora, Szumacher i Świerczyńskim. Na następną niedzielę wystrojem kościoła 
będzie dekoracja dożynkowa. 
10. W czwartek specjalistyczna firma ustawi rusztowanie wokół wieży kościoła 
(została dokonana przedpłata), a w piątek rozpoczną się prace przy wymianie dachu. 
W związku z tymi pracami, główne wejście do kościoła w dni powszednie pozostanie 
zamknięte. Do świątyni będzie można wchodzić bocznym wejściem od północy 
prezbiterium. Ponawiam prośbę o wsparcie dla kuchni na przygotowanie posiłków dla 
pracowników. A za już złożone dary dziękuję p. Gardzisz, Jędrzejewskim i 
Dąbkowskim, i paniom Urszuli i Małgorzacie Stankiewicz 
11. W Minionym tygodniu odeszła od nas do Domu Ojca śp. Michalina Kochanek ze 
Stanisławek. Pogrzeb odbył się w piątek w Wąbrzeźnie. Mszę św. popogrzebową w 
naszej parafii odprawię w środę 9 października. Dobry Jezu… 

Intencje mszalne (2.09.2019r. – 8.09.2019r.) 

Poniedziałek 
8.15 – w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Uczniów naszej Szkoły 
Podstawowej z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 
18.00 – o błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty i Andrzeja z okazji rocznicy ślubu 

Wtorek 
18.00 + Mariannę, Alojzego, Irenę, Edwarda Traczykowskich i Danutę Zubkowską 



Środa 
17.30 + Rajmunda Grygiel – pop. 
18.00 + Kazimierę Dąbkowską i Józefa Jankowskiego 

Czwartek 
18.00 + Eugenię Swół – pop 

Piątek 
16.00 + Eugeniusza Post (19 r. śm.) 

Sobota 
19.00 – Msza św. Dożynkowa – dziękczynna za tegoroczne plony 

Niedziela 
9.15 + Bogusławę Socha, Agnieszkę Socha i Helenę Korczowską 
11.00 + Stanisława Sochę, rodziców Katarzynę i Andrzeja Socha i zm z Rodz. 
(Stanisławki) 12.30 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Ewy i 
Arkadiusza Grabowskich z Dziećmi w r. ślubu 
(Mgowo) 14.15 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Zofii 
Witkowskiej z okazji 97 ur. 

 


