
Ogłoszenia Parafialne –  XXIII Niedziela Zwykła (8.09.2019r. – 15.09.2019r.) 

1. Jutro rozpocznie się wymiana dachu na wierzy naszego kościoła. Z związku z tym w dni 

powszednie wejście do kościoła będzie się odbywało przez drzwi boczne. Dziękuję 

serdecznie za wszystkie dary dla pracowników! Bóg zapłać! 

2. W sobotę przypada Święto Podwyższenia Krzyża św. 

3. W sobotę ok. godz. 17.45 przybędzie do naszej parafii piesza pielgrzymka z Chełmży. 

Pielgrzymi w liczbie ok. 80 osób zdążają na odpust do Rywałdu. Będą nocowali na sali 

gimnastycznej naszej szkoły, a posiłki będą spożywali na Sali wiejskiej. Pątnicy odwdzięczą 

się nam za gościnę poprowadzeniem Apelu Jasnogórskiego w sobotę o godz. 20.30. 

Serdecznie zapraszam na to nabożeństwo wszystkich parafian. Serdecznie proszę o ofiary do 

puszek na zakup produktów żywnościowych dla pątników, i ośmielam się prosić jeszcze 

gospodynie o upieczenie placków. 

4. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszego Seminarium 

Duchownego w Toruniu. 

5. Za dwa tygodnie będziemy obchodzony odpust ku czci św. Stanisława Kostki w kaplicy 

filialnej w Stanisławkach. 

6. Dziękuje za udekorowania kościoła grupie pań na czele z panią Sołtys Gabrielą Przytarską. 

Bóg zapłać! 

7. W minionym tygodni odeszli od nas do Domu Ojca sp. Andrzej Sądowski; pogrzeb 

odbędzie się w  środę, i śp. Wioletta Fiderewicz z Mgowa. Pogrzeb odbył się w czwartek. 

Dobry Jezu…. 

Intencje mszalne (9.09.2019r. – 15.09.2019r.) 

Poniedziałek 

17.30 + Wandę Drozdowską od r. Bednarz z Jaworzyny Śląskiej i Wałbrzycha 

18.00 + rodziców Graduszewskich i zm z rodz. Prusieckich 

Wtorek 

17.30 – o deszcz i urodzaje 

18.00 + Kazimierę Krawczyk, Stanisława Krawczyk i Dziadków ob. str. 

Środa 

18.00 + Zbigniewa i Annę Topolewskich 

18.30 + Antoniego Miastkowskiego – pop. 

Czwartek 

18.00 + Gertrudę, Michała i Franciszka Kamrowskich i zm z rodz. Kamrowskich 

18.30 – o błogosławieństwo Boże dla Alicji, Wiktorii i Maksymiliana 

Piątek 

18.00 + Marię i Antoniego Cieśla, Ewę i Zdzisława Różańskich, Janinę i Andrzeja 

Stawiarskich i wujków Zygmunta i Kazimierza 

Sobota 

16.30 + Cecylię i Edmunda (25 r.) Dybowskich i wnuka Grzegorza 

(Mgowo) 18.15 + Kazimierza, Pelagię i Zygmunta Borkowskich i zm z Rodz. 

Niedziela 

9.15 + Ewę i Pawła Hałat, Kazimierę, Jana, Henryka  i Jerzego Dębskich i Irenę Kędzierską 

11.00 + Ewę Drozdowską i zm z Rodz. 

(Stanisławki) 12.30 + rodziców Bulińskich i babcię Mariannę 

 


