Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Trójcy Świętej (27.05.2018r. – 3.06.2018r.)
1. Dzisiaj zakończenie czasu spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.
2. W czwartek 31 maja zakończenie nabożeństw majowych,. Nabożeństwa majowe o
godz.17.30, a w piątek 1 czerwca rozpoczniemy miesiąc poświęcony N.S.P.J. ,
nabożeństwa czerwcowe będą odprawiane po Mszy Św.
3. W najbliższy czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Uroczystość nakazana! Obowiązek uczestnictwa we
Mszy Św. Msze Św. tego dnia o godz. 8.00 i godz.10.00, po której to Mszy św.
odbędzie się procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy. Proszę parafian o przygotowanie
ołtarzy, strażaków o zabezpieczenie drogi.
4. We wtorek po Mszy Św. zapraszam dzieci, które chcą sypać kwiatki podczas
Bożego Ciała i oktawy.
5. Od czwartku przez cały tydzień przeżywać będziemy oktawę Bożego Ciała.
Procesję w kolejnych dniach proszę by przygotowali:
- w piątek mieszkańcy Józefkowa
- w sobotę mieszkańcy Bartoszewic
- w poniedziałek mieszkańcy Kotnowa
- we wtorek mieszkańcy Czapel
- w środę mieszkańcy Ostrowa
- w czwartek mieszkańcy Płużnicy.
6. Bóg zapłać kolejnym rodzinom za posprzątanie kościoła a za tydzień poproszę
Wesołowowska Mariola i Bartkowski Jan.
7. Niedziela.
8. Nowenna do M.B.N.P. w środę w czasie nabożeństwa majowego.
9. Zapowiedzi przedślubne
- Sadowski Marcin Michał, stanu wolnego, kawaler, zam. Płużnica i Bartosik Kamila
Katarzyna, stanu wolnego, panna, zam. Płużnica
- Pietras Krzysztof, stanu wolnego, kawaler zam Osiek i Mucha Natalia, stanu
wolnego, panna, zam. Płużnica
- Jaskulski Sebastian stanu wolnego, kawaler zam. Orłowo i Wilczewska Paulina
stanu wolnego, panna zam. Orłowo
10. Tydzień temu była kolekta na remont elewacji kościoła, oprócz tego złożono 3
ofiary rodzinne. Bóg zapłać parafianom za złożone ofiary na ten cel.
11. W pierwszy piątek spowiedź św. od godz.17.00, w tym czasie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, chorych odwiedzę od godz.8.00.
12. Nabożeństwo I soboty miesiąca o godz.17.15 – piętnastominutowe rozważanie i
różaniec św.
13. Wójt Gminy Płużnica informuje że w dniu 16 czerwca odbędzie się „Płużnicki
Dzień Talentów”. Szczegóły w gablocie .
14. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na Świątynie Opatrzności Bożej w
Warszawie.
15. W piątek spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania.
Intencje mszalne (28.05.2018r. – 3.06.2018r.)
Poniedziałek
godz. 18.00 + Zbigniew Sitek
godz. 18.30 + Lucjan i Wanda Szczepanik i zmarłych z rodziny

Wtorek
godz. 18.00 + Marcin Właśniewski 4 rocz. śmierci
Środa
godz. 17.00 + Jan Lipiński (intencja od firmy Hades)
Czwartek
godz. 8.00 + Jan, Cecylia, Alojzy Lewandowscy
godz. 10.00 – w intencji parafii
Piątek
godz. 18.00 + za zmarłych rodziców Józefę i Władysława Rygielskich i zmarłe
rodzeństwo
Sobota
godz. 13.00 - Chrzest
godz. 18.00 + Leszek Wiśniewski z okazji imienin
godz. 18.30 + Marian Paczkowski
Niedziela
godz. 8.00 + Urszula, Czesław Kopczyńscy
godz. 9.30 + Maksymilian – 3 rocz. Śmierci, oraz za zmarłych z rodziny Ziółkowkich
godz. 11.00 + Wiesław Wilamowski i za zmarłych z rodziny

