
Ogłoszenia Parafialne – XVII Niedziela Zwykła (26.07.2020 r. – 2.08.2020 r.) 

1. W tym tygodniu wspominamy: 29 lipca Św. Marty, 31 lipca Św. Ignacego Loyoli, 1 
sierpnia Św. Alfonsa Marii Liguoriego, Bp. i Dr. Kościoła. 
2. Dzisiaj poświęcenie samochodów na wszystkich Mszach Św. W związku ze 
wspomnieniem Św. Krzysztofa odbędzie się zbiórka do puszek  na pomoc polskim 
misjonarzom w zakupie środków transportu. O zbiórką poproszę Akcję Katolicką. Bóg 
zapłać. 
3. Gazeta: Niedziela, Misyjne Drogi. 
4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę. 
5. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a za tydzień poproszę: Różyńska Sylwia i 
Beata Urbańska. 
6. Bóg zapłać tym parafianom, którzy brali udział w wieczystej adoracji. 
7. Grupa Grudziądzka będzie pielgrzymować w piątek 7 sierpnia na trasie z Brdowa 
do Dąbia nad Nerem. Z tego względu w tym roku nie zagościmy w parafii Płużnica. 
Chętnych na pielgrzymkę jednodniową prosimy zgłaszać do przewodnika – 
informacje wywieszone w kruchcie. 
9. Dożynki parafialne odbędą się 30 sierpnia o godz.11.00. Wieniec w tym roku 
przygotują parafianie z Orłowa, pozostałe wioski chleb, ciasto i owoce. 
10. Bóg zapłać parafianom za obsługę podczas procesji eucharystycznej, dzieciom 
za sypanie kwiatów, parafianom za pomoc materialną i finansową do kuchni na 
plebanii. 
11. 14 sierpnia organizowana jest piesza pielgrzymka na odpust w Sanktuarium w 
Wąbrzeźnie – szczegóły za tydzień. 
12. W I sobotę miesiąca Nabożeństwo o godz.16.15 – piętnastominutowe 
rozważanie, różaniec św. i msza św. 
13. W środę na godz. 17.00 zapraszam Akcję Katolicką, po Mszy św. spotkanie. 

Intencje mszalne (27.07.2020 r. – 2.08.2020 r.) 

Poniedziałek 
18.00 + Anna i Alfons Urbańscy 
18.30 + Edward Urbański – w miesiąc od śmierci 

Wtorek 
18.00 + Krystyna 4 rocz. śmierci i Stefan 8 rocz. śmierci Wojnowscy 

Środa 
17.00 + Mieczysław Zacharkiewicz – 8 rocz. 

Czwartek 
9.00 – w intencji parafii 

Piątek 
18.00 – wolna 

Sobota 
17.00 + Henryk Tubilewicz, Mikołaj, Eugenia Oniśkiewicz 
17.30 + Maria i Stanisław Tyl 
18.00 + Alfons Paradowski 

Niedziela 
8.00 + Urszula – 2 rocz. śmierci, Tadeusz Nogalscy i zmarłych z rodziny 
9.30 + za zmarłych z rodziny Kusal, Szczepańskich, Bąk i Kujaczyńskich 
11.00 + Danuta Fijałek i zmarłych rodziców 

 


