
Ogłoszenia Parafialne – III Niedziela Wielkiego Postu (24.03.2019r. – 
31.03.2019r.) 
 
1. Jutro 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Życia, 
oraz Dzieła Duchowej Adopcji. 
2. Gazeta Niedziela. 
3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. Za tydzień poproszę: Lewandowski Dawid i 
Sosnowski Bogdan. Są to ostatnie rodziny z Czapel, od następnego tygodnia 
rozpoczną mieszkańcy Kotnowa. 
4. Nowenna do M.B.N.P. w środę po Mszy Św. 
5. Droga Krzyżowa w piątek o godz.16.30 – za udział w tym nabożeństwie można 
uzyskać odpust zupełny – o rozważania poproszę młodzież z 8 klas. 
6. Dzisiaj Gorzkie Żale o godz.15.00 z kazaniem pasyjnym, po nabożeństwie 
dodatkowa Msza Św. 
7. Dzisiejsza kolekta na remont elewacji kościoła wyniosła: 1963,80gr. Oprócz tego 
złożono 3 ofiary rodzinne. Bóg zapłać za złożone ofiary. 
8. Dzisiaj zbiórka do puszki na misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes”. O zbiórkę 
poproszę Akcję Katolicką. 
9. W dniach od 8 – 12 lipca parafia organizuje pielgrzymkę do Wilna, Trok, 
Gietrzwałdu, Świętej Lipki, rejs po kanale Augustowskim, Wigry, Studzienniczna, 
Sejny, Sokółki (miejsce cudu eucharystycznego), Supraśla – muzeum ikon. Koszt 
pielgrzymki 830zł. Przedpłata 300zł. Program pielgrzymki wywieszony w gablocie. 
Zapisy w kancelarii. 
10. Radni rozprowadzają kartki do spowiedzi. Parafianie z Płużnicy odbierają w 
biurze parafialnym. Ofiary z kartek przeznaczone będą na kwiaty do grobu 
Pańskiego. 
11. Rekolekcje szkolne i parafialne odbędą się w dniach od 1 kwietnia do 3 kwietnia. 
Szczegóły za tydzień. 
12. W czwartek 28 marca do godz.14.00 na parkingu można składać zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. 
13. U ministrantów można nabyć świece „ paschaliki” w cenie 10zł. W kruchcie 
wyłożone są skarbonki wielkopostne. 
14. Zapowiedzi przedślubne: I – Koperski Łukasz Paweł zam. Bartoszewice, stanu 
wolnego kawaler i Krużyńska Joanna Katarzyna zam. Ludowice, parafia Ryńsk, 
stanu wolnego, panna. 
15. Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy brali udział w wizytacji pasterskiej, za 
zaangażowanie, za modlitwy. 

Intencje mszalne (25.03.2019r. – 31.03.2019r.) 
 
Poniedziałek 
17.00 + rodziców i brata Tadeusza Baniak 
 
Wtorek 
17.00 – za parafian 
 
Środa 
17.00 – wolna 
 



Czwartek 
17.00 – wolna 
 
Piątek 
17.00 + Ireneusz Kwiatkowski 17 rocz. śmierci 
 
Sobota 
17.00 + Helena Młynarczyk i rodziców z obojga stron 
 
Niedziela 
8.00 + Metody i rodziców z obojga stron 
9.30 + Urszula Mroczka – intencja od mieszkańców Orłowa 
11.00 + Wiesław Korczyński – intencja od Małgorzaty i Jerzego Kormańskich z 
Lublina 
15.00 + Zbigniew Śliwka, rodziców z obojga stron, Lucjana i Julianny Poryckich 
 


