
Ogłoszenia Parafialne – XIX Niedziela Zwykła (12.08.2018r. – 19.08.2018r.) 
 
1. W tym tygodniu wspominamy: 14 sierpnia Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 15 
sierpnia Wniebowzięcie NMP. 
2. Niedziela i Misyjne Drogi. 
3. Nowenna do M.B.N.P. w środę po mszy św. 
4. Bóg zapłać kolejnym rodzinom za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę: 
Maciej Skrzeszewski i Maciej Kwiatkowski. 
5. 14 sierpnia nasza parafia organizuje pieszą pielgrzymkę na odpust do 
Sanktuarium w Wąbrzeźnie. Zapisy w kancelarii. Wyjście o godz.12.00. 
6. Dożynki Gminno – Parafialne odbędą się w sobotę 1 września o godz.14.30. W 
tym roku wieniec dożynkowy przygotowują mieszkańcy Kotnowa, pozostałe wioski 
chleb, ciasto i owoce. 
7. Za tydzień kolekta przeznaczona będzie na remont elewacji kościoła. 
8. W środę 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP – obowiązek 
uczestnictwa we mszy św. – na każdej mszy św. obrzęd błogosławieństwa kłosów 
zbóż, ziół i kwiatów. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i dodatkowa o 12.30. 
9. Mobilne Centrum Badań organizuje badanie pod kątem: miażdżycy tętnic, 
osteoporozy, wydolności płuc i oskrzeli oraz zakwaszenia organizmu. Badanie 
odbędzie się w ambulansie diagnostycznym we wtorek 21 sierpnia o godz. 11.30 na 
parkingu przy kościele. Szczegóły na plakatach i ulotkach. 
10. W miniony czwartek na naszym cmentarzu została pochowana Urszula Nogalska 
lat 75 zam. w Płużnicy. Wieczny odpoczynek… 
11. 14 i 15 sierpnia odpust w Sanktuarium M.B. Brzemiennej w Wąbrzeźnie – Msze 
Św. 14 sierpnia o godz. 17.00, 15 sierpnia 11.15 suma odpustowa – szczegóły w 
gablocie. 

Intencje mszalne (13.08.2018r. – 19.08.2018r.) 
 
Poniedziałek 
18.00 + Izy Dor Ratajczak – intencja od firmy Cordis 
 
Wtorek 
9.00 – za parafian 
 
Środa 
8.00 + Alfons Paradowski 
9.30 + Jerzy, Helena, Bronisław Drzyzga, Zofia, Antoni Łepek 
11.00 + Jan i Maria Lipka 
12.30 + Grzegorz Mendyk w miesiąc od śmierci 
 
Czwartek 
18.00 – za zmarłych z rodziny Lipińskich i Pawlikowskich – intencja od Geni z mężem 
 
Piątek 
18.00 + za rodziców i siostrę Teresę Nowotnik 
18.30 – msza św. dziękczynno – błagalna w 33 rocznicę ślubu Małgorzaty i Piotra 
oraz dla dzieci i wnuczki 
 



Sobota 
15.00 – ślub Natalia Mucha i Krzysztof Pietras 
 
Niedziela 
8.00 – za rodziców Władysławę i Stanisława oraz siostrę i braci zmarłych z rodziny 
Styczeń 
9.30 + Kazimierz Jaskulski i zmarłych z rodziny 
11.00 
1) o zdrowie i Błogosławieństwo Boże, wszelkie łaski dla Feliksy, dzieci, wnuków i 
prawnuków. 
2) + Stanisław Krystoszek 3 rocznica śmierci, Genowefa – 16 rocznica śmierci i za 
zmarłych z rodziny z obojga stron 
 


