
Ogłoszenia Parafialne – I Niedziela Adwentu (1.12.2019r. – 8.12.2019r.) 

1. Dziś podczas Mszy św. poświęcenie opłatka na stół wigilijny. Proszę p. Radnych o 
rozniesienie opłatka w moim imieniu do wszystkich domów naszej parafii. Ofiary za 
opłatek będą przeznaczone na przyszłoroczne prace remontowe przy naszej 
świątyni. 
2. Dziś zbiórka do puszek na pomoc dla 14-letniej Moniki z Mgowa chorej na 
nowotwór. 
3. Rozpoczynamy Adwent. Serdecznie zapraszam wszystkich na Msze św. Roratnie 
na godz. 17.00. Dzieci, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii 
św. w tym tygodniu zapraszam w poniedziałek i czwartek. Dzieci przychodzą z 
lampionami i będą otrzymywały naklejki. 
4. Zapraszam ministrantów na treningi: młodszych w poniedziałek po roratach, 
starszych w piątek na 17.00. 
5. W środę będziemy obchodzili uroczystości odpustowe ku czci św. Barbary w 
kaplicy w Mgowie. Sumę odpustową odprawi o godz. 17.00 ks. proboszcz Wojciech 
Dembek z parafii Brudzawy, Kruszyny. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi. 
6. W tym tygodniu obchodzimy Dni Eucharystyczne. Spowiedź w czwartek od 16.30. 
7. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc dla katolików na Wschodzie. 
8. W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii ks. profesora Tomasza 
Dutkiewicza z Wydziału Teologicznego UMK z kazaniem powołaniowym. 
9. Spowiedź Bożonarodzeniowa w naszej parafii odbędzie się przed III Niedzielą 
Adwentu, a więc w sobotę 14 grudnia. 
10. Rozpoczyna się doroczna akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Zachęcam 
do nabywania świec Caritas; małych w cenie 8 zł (40 sztuk), dużych w cenie 15 zł (30 
sztuk). 
11. W piątek i sobotę z powodu mojego wyjazdu na pielgrzymkę pszczelarzy na 
Jasną Górę nie będzie Mszy św. 

Intencje mszalne (2.12.2019r. – 8.12.2019r.) 

Poniedziałek 
17.00 + Leona Andrzeja Stawiarskich 

Wtorek 
16.00 + Andrzeja Malinowskiego – pop. (Eden) 

Środa 
(Mgowo) 17.00 
1) – w intencji mieszkańców Mgowa 
2) + Maksymiliana Jaworskiego, rodz. Jaworskich i Balickich i Elżbietę i Franciszka 
Welz 

Czwartek 
17.00 + Barbarę Dudzińska – od Wandy i Teresy 

Piątek 

Sobota 

Niedziela 
9.15 + Wandę Zofię Bartoś (w r. śm.) 
11.00 + Mieczysława ( w r śm.) i Gabrielę Matuszewskich 
(Stanisławki) 12.30 + męża Jerzego Grabowskiego (6 r. śm.) 
(Mgowo) 14.15 + Władysława Nalewaj (2 r. śm.) 

 


