
Ogłoszenia Parafialne –  XXX Niedziela Zwykła (27.10.2019r. – 3.11.2019r.) 

1. Dziś odpust w Wąbrzeźnie. Suma o godz. 12.30. 
2. Zapraszam na ostatnie Nabożeństwa Różańcowe na godz. 16.00; dzieci w 
poniedziałek. 
3. Chorych przed uroczystością Wszystkich Świętych odwiedzę z Komunię św. we 
wtorek od rana. 
4. Z racji Uroczystości Wszystkich Świętych okazja do spowiedzi w środę i czwartek 
od 15.30, oraz 1 i 2.11 przed mszami św. W 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. 
5. W sobotę przypada  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień 
Zaduszny. Msze św. o zbiorowe za zmarłych o godz.9.30 i 16.00. Przed Mszami 
odmówimy wypominki jednorazowe. 
6. W piątek popołudniu i w sobotę za pobożne nawiedzenie kościoła  i odmówienie 
dowolnej modlitwy za zmarłych można uzyskać odpust zupełny dla dusz 
czyśćcowych. Od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie 
dowolnej modlitwy za zmarłych można uzyskać odpust zupełny dla dusz 
czyśćcowych. 
7. Można 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. Od przyszłej niedzieli będę czytał nowe wypominki. 
8. Przypominam, iż wszelkie prace i inwestycje na cmentarzu wymagają uzyskania 
wcześniejszej zgody zarządcy cmentarza. Proszę również o segregowanie odpadów 
na cmentarzach. 
9. W tym tygodniu zostały zakończone prace przy wymianie pokrycia dachowego 
wieży naszego kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję panom Krzysztofowi Czudak z 
pracownikami p. Zenonem, Mariuszem i Krzysztofem, którzy wykonali te 
niebezpieczną parce. Dziękuję p. Arturowi Zakierskiemu za transport materiałów 
budowlanych, paniom Irenie i Teresie za gotowanie obiadów dla pracowników i 
wszystkim raz jeszcze za złożone na ten cel ofiary (1000 zł od osoby która chce 
pozostać anonimowa). Bóg zapłać! 
10. Dziękuję za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła rodzinom, p. 
Matura, Tomaszewskim, Pitan i Krajewskim z NWK. 
11. W minionym tygodniu odszedł od nas do Domu Ojca śp. Andrzej Malinowski z 
Mgowa. Pogrzeby odbyły się w środę. Dobry Jezu…. 
12. 11 listopada (poniedziałek) przypadnie Święto Niepodległości. Tego dnia po 
sumie złożymy kwiaty przy Pomniku Niepodległości. 
13. W  niedzielę 16 sierpnia 2020 roku w naszej parafii odbędą się Dożynki 
Diecezjalne. 

Intencje mszalne (28.10.2019r. – 3.11.2019r.) 

Poniedziałek 
16.00 + Mieczysława Matyjas (25 r. śm.) i Janine i Franciszka Bąk 

Wtorek 
16.00 + Józefa Gaweł 



Środa 
16.00 + Teresę Skonieczka 

Czwartek 
16.00 + Henrykę Machniak (10 r. śm.) 
(Mgowo)    17.00 + Małgorzatę Gajewską (7 r. śm.) i zmarłych z rodzin ob. str. 

Piątek 
8.00 + Grażynę, Antoninę, Tomasza Malińskich i dziadków Malińskich i Jenny 
9.30 + Pawła Wiśniewskiego, Elżbietę i Tadeusza Wiśniewskich i zmarłych z rodzin 
Wiśniewskich i Bajerów 
11.30 + za zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin i wszystkich 
spoczywających na naszych cmentarzach 

Sobota 
9.30 + zbiorowa za zmarłych 
16.00 + zbiorowa za zmarłych 
(Mgowo) 17.15 + rodz. Władysławę i Aleksandra Saderskich, rodzeństwo Danutę, 
Irenę, Aleksandra, Jerzego, Stanisława, Andrzeja, Adama Zdzisława i zm z rodz. 
Malinowskich 

Niedziela 
9.15 + Czesławę i Jana Kwiatkowskich i zmarłych z Rodzin ob. str. 
11.00 + Stefanię i Michała Nosal 
12.30 + rez. Dziewięcki 

 


