
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.11.2019 

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.  

2.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli na ogrzewanie kościoła.  

3.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na inwestycje w parafii. Składka na WSD  

w Rzeszowie.  

4.  Bardzo dziękujemy za ofiary złożone z racji wypominek i na wywóz śmieci. Część z tych ofiar 

przeznaczymy na budowę kaplicy cmentarnej a część na cele parafialne związane z kościołem  

i budynkiem plebanii. Serdeczne Bóg zapłać. W ostatnich trzech tygodniach wywieźliśmy 5 

kontenerów więc całość zebranej kwoty została wydana i jeszcze zabrakło. Mam nadzieję, że w 

najbliższym czasie nie będzie potrzeby aż tak częstego wywożenia śmieci. Przy okazji bardzo 

dziękuję Panu Łaskawskiemu i panu Fiega za pomoc przy sprzątaniu śmieci, które były złożone 

obok kontenerów. Bóg zapłać młodzieży z KSM-u za zbieranie zniczy i troskę o 

zapomniane groby. 

5.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę pod wezwaniem 

Najświętszej Maryji Panny, której Członkiniami są Panie z Grudnej. Także we środę po 

Mszy św. kurs lektorów. 

6.  W piątek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla KSM-u. 

7.  Za tydzień na Mszę św. o godz. 11.00 szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Również za 

tydzień po Mszach świętych składka do puszek jako Dzień Solidarności z Kościołem 

Prześladowanym. W tym roku pomagamy chrześcijanom z Sudanu Południowego. 

8.  Kilka słów na temat naszej kaplicy cmentarnej. Całość kwoty zebrana od początku do dnia 

dzisiejszego to 81 210 zł. Wydatki związane z kaplicą pochłonęły już w całości tę kwotę. W 

chwili obecnej jesteśmy zaledwie kilkaset złotych na plusie. Pragnę tylko przypomnieć, że 

według początkowych ustaleń każda rodzina powinna złożyć do końca tego roku łącznie z 

pieniędzmi danymi podczas ostatniej kolędy kwotę – 200 zł.  

Ciąg dalszy wydatków od ostatniego razu i liczba ofiarodawców są do wglądu w gablocie przy 

kościele. Poza tym można zapytać Panów pracujących przy kaplicy, ponieważ wszystkie rachunki 

przechodzą przez ich ręce. W przyszłym roku o ile budżet pozwoli planowana jest zbiórka od 

rodziny 100 zł co 4 miesiące. Czyli w sumie 300 zł. za cały rok. Oczywiście jeśli ktoś ma 

możliwość i gest to może złożyć więcej wówczas szybciej ukończymy budowę. Jeśli nie uda się 

zebrać planowanej kwoty na czas wtedy prace przesuną się na kolejny rok.  

W przyszłym roku – dokładnie 28 maja (wtorek) w naszej parafii będzie wizytacja Biskupa. Może 

byłoby dobrze mieć już wtedy za sobą poważniejszy zakres prac związanych z naszą kaplicą.  

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

w kościele. Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 470 zł. na zakup kwiatów przed 

Uroczystością Wszystkich Świętych. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej. 

Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 
 

 

 


