
Ogłoszenia Parafialne – I Niedziela Wielkiego Postu (10.03.2019r. – 17.03.2019r.) 
 
1. Gazeta Niedziela, Misyjne Drogi. 
2. Za tydzień o posprzątanie kościoła poproszę: Koba Adam i Żabicki Dariusz. W 
piątek. O posprzątanie otoczenia kościoła poproszę rodziców kandydatów do 
bierzmowania w piątek po Mszy św. 
3. Nowenna do M.B.N.P. w środę po Mszy Św. 
4. W najbliższy piątek Droga Krzyżowa o godz.16.30 – za udział w tym nabożeństwie 
można uzyskać odpust zupełny – o rozważania poproszę kandydatów do 
bierzmowania. 
5. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00 bezpośrednio po 
nabożeństwie Msza św. Za tydzień w dzień wizytacji nie będzie mszy po Gorzkich 
Żalach. 
6. Za tydzień kolekta na remont elewacji kościoła. 
7. Jutro o godz.10.00 pogrzeb śp. Edwarda Bawińskiego, zam. w Józefkowie, lat 69. 
Wieczny odpoczynek… Różaniec św. dzisiaj o godz.18.00 a jutro o godz.9.30 
8. Za tydzień od godz.9.00 – godz.14.00 w Chełmnie u Ks. Pallotynów dzień otwarty 
szkoły – szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i ulotkach. 
9. Jutro o godz.16.30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 
10. W najbliższą sobotę i niedzielę, 16-17 marca w naszej parafii zostanie 
przeprowadzona wizytacja przez Ks. Bp. Józefa Szamockiego. Zachęcam wszystkich 
parafian do udziału w tej wizytacji. 
11. Spowiedź dla rodziców, świadków i rodziny w czwartek od godz.16.30 – 
godz.17.00. Spowiedź św. dla młodzieży w piątek od 16.00. 
12. Bóg zapłać strażakom za pracę wykonaną na wieży kościoła. 
13. W dniach od 8 – 12 lipca parafia organizuje pielgrzymkę do Wilna, Trok, 
Gietrzwałdu, Świętej Lipki, rejs po kanale Augustowskim, Sokółki (miejsce cudu 
eucharystycznego) , Supraśla – muzeum ikon. Koszt pielgrzymki 830zł. Program 
pielgrzymki wywieszony w gablocie. Zapisy w kancelarii. 
14. W najbliższym czasie radni będą rozprowadzać kartki do spowiedzi. Parafianie z 
Płużnicy odbierają w biurze parafialnym. Ofiary z kartek przeznaczone będą na 
kwiaty do grobu Pańskiego. 

Program wizytacji Ks. Bp. Józefa Szamockiego W Parafii Św. Małgorzaty w 
Płużnicy (16 -17. 03.2019r.) 
Sobota – 16 marca 2019 
11.00 – Rozpoczęcie wizytacji : 
– powitanie przez przedstawiciela Rady Duszpasterskiej 
– powitanie przez dzieci 
– powitanie przez Ks. Proboszcza 
– Msza Św. 
– po Mszy Św. procesja na cmentarz – modlitwy za zmarłych 
parafian 
13.30 – Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem 
15.30 – Spotkanie z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną 
17.00 – Nabożeństwo wieczorne: 
– program słowno – muzyczny w wykonaniu kandydatów do 
bierzmowania 
– przedstawienie się grup modlitewnych z naszej parafii 
– katecheza Ks. Biskupa 



– odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. 
– spotkanie z L.S.O. 
Niedziela 17 marca 2019 
8.00 – Msza Św. 
9.30 – Msza Św. z udzieleniem błogosławieństwa małym dzieciom 
11.00 – Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania: 
– prośba rodziców o udzielenie Sakramentu Bierzmowania 
– pożegnanie przez Ks. Proboszcza 
– podziękowanie za Sakrament Bierzmowania przez młodzież 
– poświęcenie krzyży dla młodzieży 
15.00 – Gorzkie Żale 
 
Intencje mszalne (11.03.2019r. – 17.03.2019r.) 
 
Poniedziałek 
10.00 + Edward Bawiński – pogrzeb 
 
Wtorek 
17.00 – za parafian 
 
Środa 
17.00 + za Ks. Franciszka Licznerskiego – 25 rocz. śmierci 
 
Czwartek 
17.00 – wolna 
 
Piątek 
17.00 + Zygmunt Ogiński i rodziców z obojga stron 
 
Sobota 
11.00 + 1)Zbigniew Sitek 
+ 2) Teresa i Jan Stankiewicz 
 
Niedziela 
8.00 + Józef Nogalski 
9.30 + Kazimierz Jaskulski 4 rocz. śmierci 
11.00 + rodzice Franciszek i Eugenia Mądry, rodzeństwo, szwagrów i bratowa 
Danuta 
15.00 – Gorzkie Żale 
 


