
Ogłoszenia Parafialne – Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
(24.11.2019r. – 1.12.2019r.) 

1. Jutro odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku. Suma o godz. 
11.00. 
2. W poniedziałek o 17.00 a w środę o 19.00 treningi dla ministrantów. 
3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent i nowy Rok Kościelny. Na Mszach św. 
poświęcenie opłatka na stół wigilijny. 
4. Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie zaprasza na rekolekcje, 
które odbędą się w dniach 24-26.11. Poprowadzi je p. Maciej Bodasiński, 
współorganizator takich wydarzeń jak Różaniec do Granic, Wielka Pokuta, Polska 
pod Krzyżem. Spotkania rekolekcyjne odbywają się dziś po wszystkich Mszach św. i 
jutro i we wtorek po Mszach wieczornych. 
5. Od środy działa nowy system alarmu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego 
w naszym kościele. Koszt tej inwestycji to około 4400 zł. 
6. Na prośbę Wójta naszej Gminy, podaję ogłoszenie: Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu 
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z 
działalności rolniczej”. Pozostałe informacje i formularz potrzebny do złożenia 
wniosku można otrzymać w Urzędzie lub na stronach internetowych Gminy Płużnica. 
7. Sołtys Mgowa i mieszkańcy tej wioski zwrócili się z prośbą do pozostałej części 
parafii o wsparcie materialne dla 14-to letniej Moniki chorej na nowotwór. W związku 
z tym, w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na ten cel. 
8. Z całego serca dziękuję wszystkim moim parafianom za wyrazy współczucia po 
śmierci mojej śp. Mamy Barbary. Dziękuję za pomoc przy organizacji uroczystości 
pogrzebowej: P. Jadwidze, p. Sabinie, Bogusławie, Renacie, Renacie i Katarzynie. 
Dziękuję Radnym Parafialnym, Pocztom Sztandarowym, Strażakom OSP z różnych 
jednostek naszej Gminy, Rycerzom Kolumba, P. Organiście Pawłowi, p. Katechecie 
Krzysztofowi, p. Gerardowi, Adamowi i Piotrowi, ministrantom, dziękuję wszystkim 
delegacjom z poszczególnych instytucji i wiosek, wszystkim gospodyniom które 
upiekły placki dla gości! Dziękuję tym wszystkim, którzy udali się do Grudziądza, by 
uczestniczyć w pochówku mamy. Dziękuję za złożone wieńce, kwiaty i znicze. Nade 
wszystko dziękuję za obecność na modlitwie Różańcowej i za modlitwę podczas 
Mszy św. Po raz kolejnym mogłem się przekonać, że zawsze mogę liczyć na moich 
kochanych parafian! Bóg zapłać! Msze św. za zmarłą Barbarę odprawię 5, 9 i 18 
grudnia, a w okresie kolędowym odprawię za mamę Mszę św. Gregoriańską. 

Intencje mszalne (25.11.2019r. – 1.12.2019r.) 

Poniedziałek 
15.30 – o szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny i zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
rodziny 
16.00 + Janusza Pitan (7 r. śm.) 

Wtorek 
16.00 + Melanię i Antoniego Pomastowskich 

Środa 
16.00 + Andrzeja Sądowskiego  – pop. 



Czwartek 
16.00 + Adama Młynarczyk – pop. 

Piątek 
17.00 + Annę, Bronisława, Marka i Marcina Paetch, Leokadię, Barbarę i Jana 
Neumann i zm. z rodz. 

Sobota 
15.30 + Andrzeja Stankiewicza 
16.00 + za zmarłych z rodz. Lenar 
(Mgowo)    17.00 + Piotra Jakubowskiego (15 r. śm.) 

Niedziela 
9.15 + Wandę Kuc (II r. śm.) 
11.00 + Zdzisława Dygasiewicza 
(Stanisławki) 12.30 + Andrzeja Szymion 

 


