
Ogłoszenia Parafialne – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (27.05.2018r. – 
3.06.2018r.)

1. Dziś odpust w Książkach. Suma o godz. 11.30.
2. Serdecznie zapraszam dziewczynki pragnące sypać kwiatki i chłopców 
pragnących nieść Różaniec podczas procesji Bożego Ciała i ich opiekunów na próby 
w poniedziałek i  wtorek na godz. 17.00.
3. Panie z Róży Różańcowej bardzo proszę o poprowadzenie pod moją nieobecność
nabożeństwa majowego w poniedziałek o 18.00.
4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam w środę na 17.00 na 
nabożeństwo majowe.
5. W czwartek 31maja  będziemy obchodzili Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. 
tylko w Nowej Wsi Królewskiej: o godz. 8.00, o godz. 9.30; po tej Mszy św. wyruszy 
procesja do czterech ołtarzy. W trakcie procesji zostanie wygłoszona homilia. Trzecia
Msza św. będzie odprawiona zaraz po procesji ok. godz. 11.30. Ołtarze przygotują: 
Strażacy (przy figurze św. Floriana), p. Welz i Dygasiewicz (przy krzyżu na drodze do
CZapel), mieszkańcy „Osiedla” (przy figurze bł. Jana Pawła II) i p. Zakierscy (przy 
dawnej mleczarni). Wzorem lat ubiegłych proszę Panów Radnych do niesienia 
baldachimu, Strażaków do krzyża i Chorągwi, Panie do feretronów i obrazów. 
Ponadto proszę Strażaków do zabezpieczenia trasy procesji. Podczas procesji 
zaśpiewamy Litanię Loretańską.
6. Mieszkańców Stanisławek zapraszam w Boże Ciało na godz. 15.30 pod Krzyż na 
nabożeństwo Majowe
7. W Oktawie Bożego Ciała procesje Eucharystyczne w łączności z Mszą św. 
wieczorną o godz. 18.00. (w sobotę o 17.00), a w niedzielę podczas Mszy o 9.15.
8. W sobotę o godz. 6.30 wyjeżdżamy na Lednicę. Tegoroczne spotkanie odbywa się
pod hasłem Jestem. W ramach podziękowania za ulotki lednickie otrzymaliśmy bilet 
upoważniający nas do wjazdu autokarem na parking pod Rybą!
9. Serdecznie dziękuje dzieciom pierwszokomunijnym za ofiary na misje w kwocie 
780 zł. 
10. 1 czerwca o godz. 14.00 Przy Sali wiejskiej w NWK odbędzie się Dzień Dziecka. 
Przewidziane są atrakcje: Gry i zabawy, balonowe zoo, konkurs BHP, spotkanie z 
policjantem, słodki poczęstunek, pizza, fotobudka. Organizatorzy zapraszaja dzieci z 
opiekunami. 
11. Placówka terenowa KRUS w Wąbrzeźnie zaprasza w dniu 1 czerwca o godzinie 
14.00 do Sali Wiejskiej na szkolenie na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
(Informacje na plakacie)
12. Na prośbę p. Wójta podaję ogłoszenie: Gmina Płużnica i Zespół Szkolno-
Przedszkolny organizuje I Płużnicki Dzień Talentów. Jeśli masz talent, wyróżniasz się
szczególnymi umiejętnościami takimi jak śpiew, Taniec, umiejętności gawędziarskie, 
gra aktorska, umiejętności akrobatyczne, gra na dowolnym instrumencie, recytacja, 
zdolności manualne, przygotuj prezentację i zgłoś się do udziału w przeglądzie. 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie pluznica.pl i szkola.pluznica.info lub
w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i urzędzie gminy. Należy go dostarczyć do
4 czerwca. Przegląd odbędzie się 16 czerwca br.

Intencje mszalne (28.05.2018r. - 3.06.2018r.)

Poniedziałek
godz. 18.00 – Nabożeństwo Majowe

http://szkola.pluznica.info/
http://pluznica.pl/


Wtorek
godz. 17.30 + Krystynę Jabłońską 
godz. 18.00 + Czesława, Wiesława i Łukasza Latuszek
godz. 18.40 + Stanisławę i Tadeusza Graduszewskich

Środa
godz. 16.30 + Grzegorza i Klemensa Zielińskich
godz. 17.00 + Gertrudę Jagodowską (3 r. śm.), Stanisławę i Juliana Bollin
(Mgowo) godz. 18.15 + Bogusławę i Stefana Jakubowskich

Czwartek
godz. 8.00 + Kazimierza Chudego, Annę i Jana Welz
godz. 9.30 + ks. Władysława Ślęg, rodziców Wandę i Stanisława Liskula
godz. 11.30 - Suma za parafian

Piątek
godz. 18.00 + rodziców Zarodkiewicz i Bollin i brata Józefa

Sobota
godz. 18.00 + Romana, Ryszarda, Jana, Annę i Stanisława Zdziech

Niedziela
godz. 9.15 – dziękczynna za odebrane łaski z prośba o dalsze dla Zofii i Ryszarda 
Dębskich (w rocznicę ślubu)
godz. 11.00 + Mariannę i Antoniego Laska, Annę Szyszka i Marię Laska
(Stanisławki) godz. 12.30 + męża Jerzego Grabowskiego
(Mgowo) godz. 14.15 + Stefana Szumachowskiego, Kazimierza Jasińskiego, Józefę 
Szumachowską i Rodziców ob. str.


