
Ogłoszenia Parafialne –  XXIX Niedziela Zwykła (20.10.2019r. – 27.10.2019r.) 

1. Dziś przypada Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Kolekta 
przeznaczona jest na potrzeby misji katolickich. 
2. Dziś w Kościele w Polsce odbywa się doroczne liczenie wiernych. 
3. Spotkanie Rady Parafialnej dziś o 15.00. 
4. We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II. 
5. Zapraszam ministrantów na treningi: młodszych w poniedziałek o 18.30, starszych 
w czwartek o 18.30 i najstarszych w piątek o 19.30. 
6. Nabożeństwa Różańcowe dla dzieci w poniedziałek i piątek. 
7. W przyszłą niedzielę odpust w parafii p.w. Św. Szymona i Judy Tadeusza w 
Wąbrzeźnie. Suma o godz. 12.30. 
8. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili uroczystość w rocznicę poświęcenia 
naszego kościoła. 
9. Chorych przed uroczystością Wszystkich Świętych odwiedzę z Komunię św. 
w  przyszły poniedziałek od rana. 
10. W przyszły piątek  przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tylko w 
Nowej Wsi Królewskiej o 8.00, 9.30 i 11.30. Po tej Mszy św. wyruszymy z procesją 
na nasze cmentarze. 
11. W przyszłą sobotę przypadnie  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 
Dzień Zaduszny. Msze św. o zbiorowa za zmarłych o godz.9.30 i 16.00. Przed 
Mszami odmówimy wypominki jednorazowe. Kartki z imionami zmarłych na 
wypominki lub Msze św. zbiorowe można składać także do koszyka podczas kolekty. 
12. Można już składać wspominki roczne i jednorazowe oraz intencje na Msze 
zbiorowe za zmarłych 2.11. Przypominam, że ofiara Mszy św. i modlitwa są jedyną 
skuteczną pomocą dla naszych zmarłych. 
13. Przypominam, iż wszelkie prace i inwestycje na cmentarzu wymagają uzyskania 
wcześniejszej zgody zarządcy cmentarza. Proszę również o segregowanie odpadów 
na cmentarzach. 
14. Od następnego poniedziałku tj. 28 października  Msze św. wieczorne będą 
odprawiane o godz. 16.00. 
15. W tym tygodniu zostaną zakończone prace przy wymianie pokrycia dachowego 
wieży naszego kościoła. 
16. Dziękuję za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła rodzinom, p. 
Krzyżańskim,  Makoś,  Welz i Topolewskim, a proszę o przyniesienie kwiatów na 
następną niedzielę rodziny p. Matura, Tomaszewskich, Pitan i Krajewskich z NWK. 

Intencje mszalne (21.10.2019r. – 27.10.2019r.) 

Poniedziałek 
17.00 + Zofię Jakubowską, Stefana Piątkowskiego i rodz. Marię i Stefana 
Piątkowskich 

Wtorek 
17.00 + Karolinę Admaczyk – pop. 

Środa 
17.00 + Wiolettę Fiderewicz – pop. 



Czwartek 
17.00 – z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Tabor 

Piątek 
17.00 + Stanisława Sochę 

Sobota 
16.00 – z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Haliny i Adama 
Młynarczyk i Dzieci i Wnuków 
(Mgowo)    17.00 + Stefanię i Bogusława Jakubowskich 

Niedziela 
9.15 – z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Krystyny i Romana 
11.00 – o błogosławieństwo Boże dla Dzieci i Wnuków 
(Stanisławki) 12.30 + Jerzego Grabowskiego 

 


