
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

BOŻE NARODZENIE – 25.12.2019  
 

1.  Do naszej Parafii napłynęły życzenia od różnych osób i instytucji, zarówno 

kościelnych jak i świeckich. Życzą nam przede wszystkim Bożego 

błogosławieństwa, zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku.  My również dołączamy 

się do życzeń i każdemu z Was i przybyłym Gościom życzymy, aby Narodzenie 

Jezusa chociaż na chwilę zatrzymało nas w codziennej bieganinie, aby pobudziło 

nas do zadumy i radości, że oto dla nas Bóg zstąpił z nieba w postaci Człowieka.  

2.  Jutro święto św. Szczepana. Msze św. o 7.30 i 11.00. W kaplicy w Grudnej Msza 

św. o 9.30. Dziś i jutro nie ma Mszy św. popołudniowej. Poświęcenie owsa. 

3.   We piątek święto św. Jana Ewangelisty. Imieniny naszego ks. Ordynariusza.   

4.  Najbliższa niedziela jest niedzielą Świętej Rodziny Jezusa, Maryji i Józefa.  

W modlitwach polecajmy nasze rodziny.  

5.  Bóg zapłać za ozdobienie kościoła parafialnego  i kaplicy w Grudnej Kępskiej 

na Boże Narodzenie.  

6.  Bóg zapłać ofiarodawcy choinki, jak również panu Patrykowi Skałbie za 

udostępnienie pojazdu i pomoc w przywiezieniu choinki. Bardzo dziękuję 

paniom z KGW za przygotowanie bąbek na choinkę i przystrojenie jej nimi. 

Wdzięcznością obejmuję też nasz KSM, który ustawił szopkę przed ołtarzem. 

Dziękuję panu Kościelnemu za włączenie się w te prace.    

7.  W imieniu naszej scholi dziękuję wszystkim, którzy zakupili u nich kalendarze  

i sianko na stół wigilijny.  

8.  Porządek wizyty duszpasterskiej na piątek i sobotę:  
          PIĄTEK (27 grudnia) 

 Ks. Proboszcz – lewa strona – Grudna Kępska nr: 28 (Warywoda) – 80 

(Stróżyk)  

 Ks. Witosław – prawa strona – Grudna Kępska nr: 161 (Wojnarowicz) – 

173 (Depczyński)  

SOBOTA (28 grudnia) 

 Ks. Proboszcz – Grudna Kępska nr: 81 (Frączek) – Głęboka 8 (Kardaś)  

 Ks. Witosław – Grudna Kępska nr: 17 (Łaskawski) – 82 (Data i Szyndak)   

          Kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 8.30 rano.    

9.  Jeśli są rodziny, które jeszcze w tym roku nie zdążyły uiścić na budowę kaplicy 

cmentarnej w sumie 200 zł. to w czasie kolędy będzie można tę pozostałą kwotę 

wpłacić.     

10.  Bóg zapłać rodzicom dzieci Komunijnych za ufundowanie do kościoła 

parafialnego krzyża procesyjnego i rodzicom kandydatów do bierzmowania za 

ufundowanie pulpitu do prezbiterium. 
 

 


