
Ogłoszenia Parafialne – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 
(26.08.2018r. – 2.09.2018r.) 
 
1. Ministrantów zapraszam jutro na godz. 19.15 na pierwszy powakacyjny trening w 
piłkę nożną. 
2. W sobotę 1 września o godz. 8.00 wyjeżdżamy z pielgrzymką na „Lednicę 
Seniora”. 
3. W sobotę 1 września odbędą się Dożynki Gminne w Płużnicy. Rozpoczną się 
Mszą się o godz. 14.30 w kościele parafialnym. Następnie odbędzie się: 
– przemarsz na stadion 
– uroczyste otwarcie i przekazanie chleba dożynkowego 
– podsumowanie konkursu „Piękna zagroda” 
– rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
– występ Zespołu Tańca Ludowego „Kundzia” z Chełmna 
– „Turniej Sołectw” 
– Grochówka 
– Zabawa Taneczna 
5. W niedzielę 2 września, w przeddzień rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 
zapraszam młodzież przygotowującą się do Bierzmowania na Mszę św. o godz. 9.15; 
Po Mszy rozdam młodzieży indeksy do Bierzmowania; a dzieci przygotowujące się 
do I Komunii św. na Mszę św. o godz. 11.00; po Mszy będę zapisywał dzieci do 
Przyjęcia. Na tą Mszę św. zapraszam także dzieci z klas czwartych, którym rozdam 
obrazki do spowiedzi pierwszopiątkowej. 
6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na przygotowanie posiłków dla 
pielgrzymów z Chełmży, którzy nocują w naszej parafii w drodze na odpust do 
Rywałdu. 
7.W niedzielę 2 września w Wąbrzeźnie odbędą się Dożynki Diecezjalne i 
Wojewódzkie. 
8. Dziękuje za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła rodziną państwa z p. 
Kyorekhyan, Welz Eugeniusz i Chmiel, a proszę o przyniesienie kwiatów do 
ustrojenia kościoła na następną niedzielę rodziny p. Chudy, Curlej i Stawski z 
Czapelek. 
9. Firma konserwatorska która w poniedziałek rozpoczęła prace przy naszym 
kościele poszukuje mistrza murarskiego do pomocy. 

Intencje mszalne (27.08.2018r. – 2.09.2018r.) 
 
Poniedziałek 
17.30 + za zmarłych z rodzin Kątnik i Byglewskich 
18.30 + Zbigniewa i Sławomira Tobolewskich 
 
Wtorek 
18.00 + Bogusławę Ankiewicz 
18.30 + Irenę i Eugeniusza Milewskich i dziadków Milewskich i Andrzejewskich 
 
Środa 
18.30 + Edwarda Bartoś 
19.00 + Stanisława Krystoszek (9 r. śm.), Genowefę Krystoszek (16 r. śm.) i 
Bronisławę Gościniak 
 



Czwartek 
18.00 + Kazimierza Krzak (10 r. ś m.) i zm z rodziny 
 
Piątek 
17.30 + Klarę Czyżewską, Bogumiłę i Stefana Jakubowskich 
18.00 + za zmarłych z rodziny Jankowskich 
 
Sobota 
16.30 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Zofii i Kazimierza Tabor 
(w r. ślubu) 
 
Niedziela 
9.15 + rodz. Kruk i Preis, braci Stanisława i Mieczysława, szwagrów Kazimierza, 
Jana, Mieczysław i Damiana Kruk 
11.00 + Ewę Drozdowską i zm z Rodziny 
(Stanisławki) 12.30 + Rodziców, teściów i dziadków ob. str. 
(Mgowo) 14.15 + Pawła Szumachowskiego (I r. śm.) 
 


