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1.  Dziś w ramach ogólnopolskiej akcji - liczenie wiernych obecnych na Mszy św.  

i przystępujących do Komunii św. Składka przeznaczona jest na misje. 

2.  Tydzień temu do puszek z okazji Dnia Papieskiego zebraliśmy 692, 50. Serdeczne Bóg 

zapłać ofiarodawcom. 

3.  Pojutrze liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. 

4.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny połączonej z odmawianiem 

różańca proszę Różę Matki Bożej z Lourdes – pani Barbary Kmiotek. We środę w 

Grudnej Kępskiej Msza św. o godz. 16.30 (bez różańca).  

5.  Rozpoczęły się na dobre prace porządkowe na cmentarzu. Starajmy się śmieci, które 

można zabrać do domu, czyli na przykład zużyte szklane znicze, czy plastikowe wkłady 

zabierać jednak do domu, bo i tak przecież segregujemy śmieci, a w ten sposób przy 

okazji zaoszczędzimy na częstym wywożeniu śmieci z naszego cmentarnego kontenera. 

6.  Można już składać kartki wspominkowe, albo do skrzynki, albo osobiście u ks. 

Proboszcza lub u ks. Katechety. Pamiętajmy, aby pisząc wypominki zaznaczać, czy są to 

wypominki roczne, czy miesięczne, i przed którą Mszą w niedzielę mają być czytane. 

Kartki wspominkowe wyłożone są w kościele na stoliku za ławkami. Przypominam  

o jednorazowej składce w wysokości 10 zł. rocznie przeznaczonej na wywóz śmieci  

z kontenerów na cmentarzu. Ta kwota niech będzie dołożona do kartek wspominkowych, 

jakie będą przez Was niebawem składane.  

7.   Bóg zapłać za kolejne ofiary w kopertach przeznaczone na budowę kaplicy cmentarnej. 

Bóg zapłać kolejnym życzliwym osobom za pomoc przy drzewie potrzebnym do budowy 

naszego dachu na kaplicy cmentarnej. Chciałbym podziękować panom: Kazimierzowi 

Goleniowi, Stanisławowi Racławskiemu, Wacławowi Jarkowi, Janowi Kula, Janowi 

Kosibie i Witoldowi Halikowi. Drzewo niebawem zostanie przewiezione do tartaku  

i będzie dzięki życzliwości pana Balwierza z Kunowej odpowiednio przygotowane do 

budowy więźby dachowej. 

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

w kościele i zakup kwiatów na kwotę 240 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby 

z Harklowej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

9.   Za tydzień Rocznica Poświęcenia Kościoła. Ofiary w kopertach przeznaczone będą na 

ogrzewanie naszej świątyni. 

10.  31 października na zakończenie nabożeństw różańcowych zapraszamy dzieci i młodzież w 

strojach przestawiających postacie świętych i błogosławionych w myśl powiedzenia:  

„Z jakim przestajesz, takim się stajesz”. Celem akcji jest przeciwstawienie się pogańskiemu 

świętu Halloween. Dla wszystkich, którzy przebiorą się w stroje świętych, bądź błogosławionych 

przewidujemy drobne upominki. 

11.  Lekarz weterynarii ogłasza dodatkowy termin szczepienia psów w Grudnej i Głębokiej  

w sobotę 26 października.  

Sołtys wsi Grudna ogłasza, że od poniedziałku firma kominiarska „KOMINIARCZYK” z 

Gorlic będzie dokonywać przeglądów kominów w domach w naszej miejscowości. 

12.  W zakrystii są do odebrania przez najbliższą rodzinę informacje o intencjach pogrzebowych za 

śp.: Zdzisława Warchoła, Michała Kozika, Kazimierza Bugałę i Edwardę Wanat.  

www.parafiaharklowa.pl 


