
Ogłoszenia Parafialne – III Niedziela Adwentu (15.12.2019r. – 22.12.2019r.) 

1. Radę parafialną zapraszam na godz. 14.30 na plebanię na spotkanie opłatkowe. 
2. Stowarzyszenie Jesień Życia zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia oraz 
Różę Różańcową i osoby starsze i samotne z Nowej Wsi Królewskiej na opłatek 
wigilijny. Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 16 grudnia o  godz. 13.00 na 
świetlicy wiejskiej. Serdecznie zapraszamy! 
3. W środę zapraszam ministrantów na treningi; młodszych na 16.30, starszych na 
19.00. 
4. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Msze św. Roratnie; dzieci w 
poniedziałek i czwartek na godz. 17.30. W piątek i sobotę będzie można skorzystać 
ze spowiedzi w parafiach Wąbrzeźna. 
5. Ministrantów młodszych zapraszam na trening w poniedziałek po roratach, a 
starszych w środę na godz.19.00. 
6. Raz jeszcze gorąco zachęcam do nabycia biletów na koncert Betlejem w Toruniu. 
Odbędzie się na hali sportowej Arena Toruń w dniu 3 stycznia 2020 r. o godz. 19.00. 
Bilety są w cenie 60 zł. 
7. Chorych odwiedzę z Najświętszym Sakramentem w poniedziałek 23 grudnia od 
godzin rannych. 
8. Trwa doroczna akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Zachęcam do 
nabywania świec Caritas, małych w cenie 8 zł i dużych 15 zł. 
9. W imieniu Moniki z Mgowa, jej rodziców i p. Sołtys, serdecznie dziękuję za ofiary 
złożone do puszek (827 zł) na pomoc dla chorej. Bóg zapłać! Monika i jej rodzina 
dziękują Nauczycielom, Radzie Gminy i wszystkim, którzy ofiarowali datki podczas 
kiermaszu (łącznie ok. 5000 zł.). Serdeczne Bóg zapłać! 
10. Zwracam się z prośbą o użyczenie ciągnika celem przywiezienia choinek do 
kościoła z Łabędzia. 
11. W dniach 2-4 lutego odbędą się rekolekcje dla młodzieży na Lednicy. 
12. Zmarła zamieszkała przez ostatnie pół roku w NWK sp. Ewelina Krzyżańska (lat 
23). Pogrzeb odbędzie się w Jabłonowie Pomorskim u Sióstr Pasterek na Zamku we 
wtorek o 13.00. Dobry Jezu… 

Intencje mszalne (16.12.2019r. – 22.12.2019r.) 

Poniedziałek 
17.30 + Barbarę Dudzińską – od Henryka Trzeciaka 

Wtorek 
12.00 – za parafię 

Środa 
12.00 – za parafię 

Czwartek 
17.30 – za parafię 

Piątek 
15.00 – za parafię 



Sobota 
(Mgowo) 16.00 + za zmarłych z rodzin Pastucha, Surma i Kujaczyńskich 

Niedziela 
9.15 – dziękczynna od rodziny Piątek 
11.00 + Stanisława Drozdowskiego, Ewę Drozdowską i zm z rodz. 
(Stanisławki) 12.30 + Genowefę, Stanisławów Zając, Floriana Zając, Barbarę 
Neumann i Danutę Zając 

 


