
Ogłoszenia Parafialne –  XX Niedziela Zwykła (18.08.2019r. – 25.08.2019r.) 

1. W sobotę 31 sierpnia odbędą się Dożynki Powiatowe i 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 
– wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” i dyplomów Wojewody 
– podsumowanie konkursu „Piękna zagroda” 
– rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu 
wąbrzeskiego 
– pokazy Tańca Ludowego 
– „Turniej Sołectw” 
– występ artystyczny zespołu Zacznij od Bacha 
– „Tribute to Zbigniew Wodecki” 
– Zabawa Taneczna 
2. W niedzielę 1 września, w przeddzień rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 
zapraszam młodzież 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. 
3. W sobotę 7 września wyjeżdżamy z pielgrzymką na „Lednicę Seniora”. 
4. W sobotę 7 września odbędą się Dożynki Parafialne. Początek Mszą św. o godz. 
19.00. Bardzo proszę poszczególne Sołectwa o przygotowanie wieńców 
dożynkowych. 
5. W minionym tygodniu odszedł od nas do Domu Ojca śp. Antonii Miastkowski. 
Dobry Jezu… 
6. Dziękuje za przyniesienie kwiatów do udekorowania kościoła rodziną państwa z p. 
Wiśniewskich, Besztak i Grzywacz z NWK pod Uciąż, a proszę o przyniesienie 
kwiatów do ustrojenia kościoła na następną niedzielę rodziny p. Boroch, Guściora, 
Szumacher i Świerczyńskich z NWK pod Las. 

Intencje mszalne (19.08.2019r. – 25.08.2019r.) 

Poniedziałek 
17.30 – za parafię 

Wtorek 
17.30 – za parafię 

Środa 
17.30 – za parafię 

Czwartek 
17.30 – za parafię 

Piątek 
17.30 – za parafię 



Sobota 
16.45 – ślubna: Magdalena Zielińska – Jacek Walter 
(Mgowo)    18.00 + Jerzego Miastkowskiego i Rodziców obojga stron 

Niedziela 
9.15 + Zofię i Alfonsa Klimek, Stanisława, Henryka i Antoniego Krajewskich 
11.00 + Mariana Michałowskiego, Władysławę i Jana Parkot 
(Stanisławki) 12.15 + Helenę i Edwarda Wajer, dziadków Piotrowskich i Helenę 
Nawrocką 

 


