
Ogłoszenia Parafialne – II Niedziela Adwentu (9.12.2018r. – 16.12.2018r.)

1. Dziś zbiórka do puszek na pomoc dla katolików na Wschodzie.
2. We wtorek (starsi) i środę (młodsi) o 18.00 treningi dla ministrantów.
3. Stowarzyszenie Jesień Życia zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia oraz 
Różę Różańcową i osoby starsze i samotne z Nowej Wsi Królewskiej na opłatek 
wigilijny. Uroczystość odbędzie się w piątek 14 grudnia o godz. 13.00 na świetlicy 
wiejskiej. Serdecznie zapraszamy!
4. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Msze św. Roratnie; dzieci w 
poniedziałki i piątki, a młodzież w czwartek na godz. 17.00.
5. W sobotę odbędzie się spowiedź adwentowa w godzinach 9.00 – 10.00 i 15.00 – 
16.00. serdecznie zapraszam!
6. Panów Radnych proszę o rozniesienie opłatków na stół wigilijny. Jeśli ktoś 
potrzebuje dodatkowo opłatek, to można go nabyć na plebanii.
7. Radę parafialną zapraszam na opłatek w przyszłą niedzielę na godz. 15.00.
8. Zachęcam do nabywania świec Caritas; małych w cenie 6, dużych w cenie 12 zł i 
ozdobnych w cenie 15 zł.
9. Zwracam się z prośbą o choinki do kościoła na tegoroczne święta.
10. W piątek wykonałem przelewy za prace renowacyjne przy elewacji wierzy 
naszego kościoła. Łączna kwota to 71.426,59 zł, z czego, za prace murarskie 
zapłaciliśmy 60.000 zł, a za przygotowanie dokumentacji 11.426,59 zł. Na powyższe 
prace otrzymaliśmy dotacje: 50.000 zł z funduszy Unii Europejskiej, 10.000 zł z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zabytków i 3.000 zł z Urzędu Gminy Płużnica, co 
daje łączną kwotę dotacji 63.000 zł. Parafia wyłożyła na prace przy elewacji kościoła 
8.426,59 zł. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Sołectwom, Radnym 
Gminnym, p. Wójtowi Marcinowi Skonieczka za przyznanie tegorocznej dotacji, a 
przede wszystkim P. skarbnik Annie Mazur za załatwianie wszystkich formalności z 
tym związanych. Bóg zapłać!

Intencje mszalne (10.12.2018r. – 16.12.2018r.)

Poniedziałek
17.00 + Władysława Nalewaj (I r. śm.)

Wtorek
17.00 + Janinę Szumachowską – pop.

Środa
17.00 + Martę i Teofila Jędrzejewskich, Leokadię i Franciszka Jankowskich

Czwartek
8.30 + Romana Byttner – pop.
17.00 + Mirosława Majewskiego (I r. śm.)

Piątek
17.00 – wolna

Sobota
10.00 – wolna



16.00 + Czesława Przytuła – pop.
(Mgowo) 17.00 + rodziców ob. str. Kowalczyk i Derkowskich

Niedziela
9.15 + Mariannę i Zbigniewa Malińskich
11.00 – dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Robaczewskich
(Stanisławki) 12.30 + za zmarłych z rodziny Olszewskich


