
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.9.2019  

1.  Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Normalnie będą się rozpoczynać 

o godz. 17.00 a po nich będzie Msza św. W niedzielę różaniec będzie o 16.00, a po nim 

Msza św.  Zachęcamy do udziału w różańcu dzieci, a szczególnie komunijne. Dla 

wszystkich dzieci uczestniczących w Różańcu są przygotowane specjalne naklejki za 

udział w tym nabożeństwie. Zachęcamy też do prowadzenia różańca różne grupy i 

wspólnoty działające przy naszej parafii. 

2.  Od października więc Msze święte wieczorne będą po Różańcu, czyli około 17.30. W 

Grudnej Kępskiej tak samo. Wyjątkowo w najbliższą środę w Grudnej K. o 16.30.  

3.  Spotkania duszpasterskie:  

 We wtorek wieczorem po Mszy św. kurs lektorski dla ministrantów 

 We środę wieczorem po Mszy św. spotkanie z rodzicami młodzieży z kl. VIII 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania  

 W piątek wieczorem po Mszy św. ks. Witosław zaprasza na spotkanie chętną młodzież, 

która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania. Nie będzie w tym dniu spotkania 

dla KSM-u.  

4.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę naszą parafialną 

Scholkę.  

5.  W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek zarówno  

w Harklowej jak i w Grudnej od godz. 16.30. 

6.  Odwiedziny chorych w I sobotę od godz. 8.00. Wieczorem zapraszamy do udziału w 

ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Rozpoczęcie wyjątkowo Mszą świętą o 

17.00, a następnie procesja wokół kościoła połączona z odmawianiem różańca. 

7.  Za tydzień po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych.  

8.  Za tydzień na Mszę św. o 16.00 zapraszamy dzieci komunijne z klas III szkoły 

podstawowej wraz z rodzicami. Dzieciom zostaną wręczone różańce. Po zakończonej 

Mszy św. krótkie spotkanie z rodzicami. 

9.  Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd o 4.00 rano w sobotę, 

z parkingu przy kościele. W programie: Msza św., odsłonięcie obrazu, Droga Krzyżowa 

na Wałach, czas wolny, w drodze powrotnej Łagiewniki. Powrót w godzinach 

wieczornych. Dołączamy się do par. Osobnica, dlatego z pielgrzymami pojedzie ks. 

Czesław Szewczyk. Cena wyjazdu także uległa zmniejszeniu do 60 zł.  

10.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła.  

Za tydzień ofiary w kopertach na budowę kaplicy cmentarnej.  

11.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku  

w kościele i zakup kwiatów. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej: 

Skałba, Sepioł, Przybyło, Smaś, Pelc, Goleń Krystyna i Barbara, Firak, Wąsacz, Stec i 

Bąk. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

12.  W tym tygodniu do czwartku włącznie w kancelarii będzie urzędował ks. Witosław.  
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