Ogłoszenia Parafialne – IX Niedziela Zwykła (3.06.2018r. – 10.06.2018r.)
1. Nabożeństwa czerwcowe codziennie po mszy świętej.
2. Trwa oktawa Bożego Ciała, procesja eucharystyczna codziennie do czwartku
włącznie.
3. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała, poświęcenie wianków.
4. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa –
wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówienie litanii i procesja
eucharystyczna.
5. W sobotę obchodzimy Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
6. Bóg zapłać kolejnym rodzinom za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę
Lewandowska Zenobia i Cichocki Józef.
7. Niedziela
8. Nowenna do N.B.N.P w środę podczas nabożeństwa czerwcowego.
9. Zapowiedzi przedślubne
- Jaskulski Sebastian, stanu wolnego, kawaler, zam. Orłowo i Wilczewska Paulina,
stanu wolnego, panna, zam. Orłowo.
10. Wójt Gminy Płużnica informuje, że w dniu 16 czerwca odbędzie się „Płużnicki
Dzień Talentów”. Szczegóły w gablocie.
11. Dzisiejsza zbiórka do puszki przeznaczona jest na świątynię Opatrzności Bożej w
Warszawie. Bóg zapłać.
12. W sobotę o godzinie 11.00 spotkanie dla młodzieży, przygotowującej się do
bierzmowania.
13. Bóg zapłać parafianom za przygotowanie 4 ołtarzy na Boże Ciało, strażakom z
naszej parafii za zabezpieczenie drogi, niesienie krzyża i baldachimu, parafianom,
którzy nieśli chorągwie i feretron, dzieciom, które sypały kwiatki.
14. W sobotę o godzinie 13:30 msza święta w naszym kościele z okazji 30 rocznicy
utworzenia we wsi Płużnica straży pożarnej. Serdecznie zapraszam parafian na tę
uroczystość.
15. Za tydzień w niedzielę o godzinie 11.00 Ksiądz Edwin Miller odprawi mszę świętą
z okazji 25-lecia kapłaństwa.
16. 14 czerwca o godz.18.00 dzieci z czwartych klas obchodzić będą I rocz. Komunii
Św.
Intencje mszalne (4.06.2018r. – 10.06.2018r.)
Poniedziałek
godz. 18.00 + Leszek Wiśniewski z okazji imienin
Wtorek
godz. 18.00 – msza św. dziękczynno-błagalna z okazji 35-lecia pożycia
małżeńskiego Henryki i Ryszarda i ich dzieci
Środa
godz. 18.00 – w intencji parafii
Czwartek
godz. 18.00 + Jadwiga, Franciszek Drzyzga i rodziców z obojga stron

Piątek
godz. 17.00 + Stanisław, Piotr, Franciszek, Adam, Józefa, Zofia Nowotnik
godz. 18.00 + Zbigniew Kalinowski 2 rocz. śmierci
Sobota
godz. 13.30 – msza św. z okazji 130-lecia OSP w Płużnicy
godz. 15.00 – ślub – Wiśniewska Marta i Przybylski Mateusz
godz. 16.30 – ślub – Stefańska Anna i Jędrak Michał
Niedziela
godz. 8.00 – msza św. dziękczynno-błagalna z okazji 27 rocznicy ślubu
godz. 9.30 + Kazimierz Nowak – 4 rocznica śmierci
godz. 11.00 1) + Zenon i Wiesław Bobowiak, 2) 25-lecie kapłaństwa Księdza Edwina
Millera

