
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 27.10.2019 

1.  Podczas liczenia wiernych w zeszłą niedzielę w naszej parafii uczestników Mszy świętych było 

ogółem 1213 osób, w tym 506 mężczyzn i 707 kobiet. Zaś przystępujących do Komunii św. było 

401 osób, w tym 116 mężczyzn i 285 kobiet. 

2.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na ogrzewanie kościoła, a za tydzień na 

inwestycje w parafii m. in. na zapłacenie wymaganej przez przepisy książki obiektu. 

3.   Jutro wspomnienie św. Judy Tadeusza. Imieniny naszego pana Organisty. Życzymy mu wielu 

łask Bożych i dobrego zdrowia, którymi niech długo służy ludowi Bożemu. 

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

proszę Różę Męską z Grudnej św. Maksymiliana M. Kolbego. Także we środę po Mszy św. 

zbiórka ministrantów i lektorów. 

5.  W czwartek na 17.00 na zakończenie nabożeństw różańcowych zapraszamy dzieci i młodzież w 

strojach przestawiających postacie świętych i błogosławionych. Dla wszystkich, którzy przebiorą 

się w stroje świętych, bądź błogosławionych przewidujemy upominki. Prosimy też dzieci, które 

chodziły do kościoła na różaniec o przyniesienie w tym dniu podpisanej planszy z naklejkami. 

6.  W Uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy św.: 7.30, 9.30 – w Grudnej, 11.00 i 14.00 

z procesją na cmentarz, modlitwą różańcową i wypominkami. Nie będzie Mszy św. o godz. 

16.00. Do skorzystania ze spowiedzi zapraszamy w tygodniu przed Mszami, a szczególnie we 

czwartek od godz. 16.30. W Grudnej spowiedź we środę od godz. 16.15, a po niej Msza św. KSM 

będzie na cmentarzu zbierał znicze, które potem zostaną zapalone na zapomnianych grobach. 

7.  Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny, ofiarując go za zmarłych. Warunki to: 

wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, przyjęcie Komunii świętej, pobożne 

nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek 

modlitwy w intencjach Ojca świętego.  

8.  Porządek Mszy św. w Dzień Zaduszny: 11.00 i 17.00. W Grudnej o 17.00. W Dzień Zaduszny 

wypadnie I sobota miesiąca w związku z tym rano od godziny 8.00 odwiedzimy chorych. W 

Dzień Zaduszny wieczorem o godz. 20.00 młodzież z KSM-u wraz z ks. Witkiem zapraszają do 

wspólnego odmówienia różańca na naszym parafialnym cmentarzu.  

9.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. Proszę o przygotowanie czytań i modlitwy wiernych 

Różę MB Częstochowskiej - pani Stefanii Dyląg.  

10.  Można składać kartki wypominkowe, albo do skrzynki, albo osobiście u ks. Proboszcza lub u ks. 

Katechety. Pamiętajmy, aby zaznaczać, czy są to wypominki roczne, czy miesięczne, i przed 

którą Mszą w niedzielę mają być czytane. Przypominam o jednorazowej składce w wysokości 10 

zł. rocznie przeznaczonej na wywóz śmieci. 

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

pogoda pozwoli to chcielibyśmy może przykryć w tym roku, to jednak wymaga nakładu 

finansowego w najbliższym czasie. Wiele rodzin jeszcze nie złożyło wymaganej ofiary na 

kaplicę, dlatego zwracam się z prośbą do osób, które już teraz (w najbliższym czasie) mogłyby 

złożyć kolejną ratę na kaplicę. Nie chciałbym się pchać w kredyty, a póki jest szansa chciałbym, 

aby prace poszły w tym roku jak najdalej. Jeśli więc znajdą się środki na dalsze prace to 

będziemy jeszcze w tym roku postępować z pracami. Przy tej okazji chciałbym podziękować 

panu Adamowi Kuchcie za udostępnienie rusztowań oraz panu Włodzimierzowi Skałbie z Pustej 

Woli wraz z pomocnikami i panu grabarzowi za uprzątnięcie śmieci na cmentarzu.  

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

w kościele i obejściu kościoła. Grupa solidna pracowała kilka godzin. Złożyła też ofiarę pieniężną 

w wysokości 450 zł. na zakup kwiatów przed Uroczystością Wszystkich Świętych. W tym 

tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej. Sprzątanie we czwartek wieczorem po Mszy 

św. 



 


