
Ogłoszenia Parafialne –  XXVI Niedziela Zwykła (29.09.2019r. – 6.10.2019r.) 

1. Dziś odpust w Błędowie. Suma o rodz.12.00. 
2. Zapraszam ministrantów na treningi w piłkę nożną; młodszych w poniedziałek a 
starszych w czwartek na 18.30. 
3. We wtorek rozpoczyna się październik – miesiąc Różańca. Nabożeństwa 
Różańcowe będziemy odprawiali w dni powszednie codziennie przed wieczorną 
Mszą św., a więc o godz. 17.00, po czym Msza św. W niedziele będziemy odmawiali 
2 dziesiątki różańca po każdej Mszy św. Za odmówienie pobożnie Różańca w 
kościele, kaplicy lub rodzinie można uzyskać odpust zupełny. Do udziału w Różańcu 
w poniedziałki i piątki (w tym tygodniu wyjątkowo w czwartek) zapraszam  dzieci 
które w przyszłym  roku mają przyjąć I Komunię św. 
4. W piątek przypada wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, a w sobotę św. 
Faustyny. 
5. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu i Spowiedź w czwartek i piątek od 16.30. 
6. Młodzież przygotowującą się do Bierzmowania z klas I Szkół Średnich zapraszam 
Różaniec, Mszę św. a następnie na spotkanie formacyjne w piątek. 
7. W przyszłą niedzielę poświęcenie samochodów. 
8. Można już składać wypominki za zmarłych. 
9. Dziękuję za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła rodzinom p. Treichel, 
Gródeckich i Robaczewskich, a Proszę o przyniesienie kwiatów do ustrojenia 
kościoła na następną niedzielę rodziny p. Jankowskich, Piotrowicz, Dygasiewicz i 
Jagielskich z NWK. 
10. Serdecznie dziękuję za ofiary na remont wieży naszego kościoła p. Mazur z 
Mgowa i wszystkim darczyńcom anonimowym. Serdecznie dziękują dwom paniom, 
które chcą pozostać anonimowe, a które gotują obiady dla pracujących na wieży 
kościoła. Bóg zapłać! 
11. Z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza na koncert Między Niebem a Ziemią 
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Koncert 
odbędzie się  w dniu przyszłą niedzielę 6 października o  godz. 17.00 na salli Areny 
Toruń. Osoby chętne na wyjazd na ten koncert proszone są o odbiór bezpłatnych 
kart wstępu. Serdecznie zapraszam! 

Intencje mszalne (30.09.2019r. – 6.10.2019r.) 

Poniedziałek 
16.30 + Andrzeja Ozorowskiego (2 r. śm.) 
17.00 + Adama Tylus (7 r. śm.) i zm z rodziny 

Wtorek 
16.30 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Moniki i Grzegorza z 
okazji I r. ślubu 
17.00 + za zmarłych z rodzin Jaworskich i Szydzikowskich i rodziców  chrzestnych 

Środa 
16.30 + Andrzeja Sądowskiego (pop) 
17.00 + rodziców Genowefę i Alfonsa Grzywacz i Pawła Wiśniewskiego 



Czwartek 
17.00 + Jana i Martę Mazur, Józefa i Zygmunta Mazur, Grażynę Fiałkowską i Janinę i 
Andrzeja Stawiarskich 

Piątek 
17.00 + Adama i Józefa Mazur i Rodziców ob. str. 

Sobota 
16.30 + Teresę i Bogusława Ratyńskich ( w r. śm.) 
17.00 + Stanisławę i Juliana Malinowskich, Katarzynę i Zygmunta Strojewskich 
(Mgowo) 18.00 + Janinę Szumachowską (I r. śm.) 

Niedziela 
9.15 + Bogusławę i Lucjana Łacek 
11.00 + Roberta Lewandowskiego, Jadwigę i Jana Studzińskich 
(Stanisławki) 12.30 + za zmarłych z rodzin Fiałkowskich, Piętów 

 


