
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 31.5.2020  

 

 1. Z uwagi na ponowną zmianę przepisów, dotyczących udziału w Mszach świętych, zachęcamy 

do powrotu do uczestniczenia na żywo w niedzielnej Eucharystii, zwłaszcza młodzież  

i kandydatów do bierzmowania. Od 6 czerwca nie ma już dyspensy uczestnictwa w niedzielnej 

Mszy świętej.  
2. Dzisiaj w Grudnej Kępskiej o godz. 9.30 odpust z okazji Zesłania Ducha Świętego. Jutro  

w drugi dzień Zielonych Świątek – święto Matki Kościoła. Msze święte o 7.00 i o 18.00.  

W Grudnej Kępskiej o 17.00.  

3. Jutro o godz. 16.30 dzieci komunijne z Harklowej wraz z rodzicami będą miały w kościele 

spotkanie.   

4. Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci Komunijnych za gruntowny porządek w kościele, jaki 

został zrobiony na początku zeszłego tygodnia. Pozostaje jeszcze umycie okien od środka.  

5. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek od 

godz. 17.15. W Grudnej od 16.30 i bezpośrednio po zakończonej tam spowiedzi - Msza św.  

6. W tym tygodniu w piątek i sobotę będziemy chcieli odwiedzić chorych w domach.  
W I piątek od godz. 8.00 ks. Witosław odwiedziłby chorych, do których zwyczajowo jeździ co 

miesiąc, a ja w I sobotę miesiąca od godziny 8.00 odwiedziłbym chorych, do których ja jeżdżę. 

Ponieważ może nie wszyscy są zdecydowani jeszcze na odwiedziny księdza z Komunią czy 

spowiedzią, dlatego prośba, aby nazwiska tych chorych zgłosić w tym tygodniu telefonicznie 

albo w zakrystii (do czwartku włącznie). Mogą też zgłaszać się inni chorzy, których nie 

odwiedziliśmy na Święta Wielkanocne. 

7. Wieczorem w sobotę zapraszamy na 17.30 na różaniec fatimski, a po nim na Mszę świętą. 

8. Msza św. przy kapliczce Matki Bożej, zostanie odprawiona za tydzień o godz. 16.00.  

9. Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu solidnie posprzątała nasz kościół. 

Grupa  złożyła ofiarę pieniężną w wysokości 340 zł. Dodatkowo kilka rodzin z tej grupy złożyło 

osobną ofiarę pieniężną na kwiaty w wysokości 300 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

kolejną grupę z Głębokiej: Rokitowski, Dąbrowska, Klęba, Kowal, Kosińska, Augustyn, Klęba, 

Biernacka, Kmiotek, Tokarczyk, Haberek i Data. Sprzątanie w piątek wieczorem. Bardzo 

dziękuję za wykoszenie trawy na naszej nowej części cmentarza. 

10. Dzisiejsze ofiary w kopertach są przeznaczone na ogrzewanie naszej świątyni.  

11. Informacja dla osób, które nie ukończyły kursu przedmałżeńskiego. Za tydzień w sobotę 

wieczorem po zakończonej Mszy św. w kościele kolejne spotkanie w ramach kursu 

przedmałżeńskiego.  

12. Dziękuję serdecznie młodzieży z KSM – u wraz z ks. Witkiem za przeprowadzenie w 

piątek czuwania przed dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Szkoda, że tylko 

kilkanaście osób wzięło w tym udział. 
13. ZAPOWIEDZI:  

 Adrian Lorenc zam. Sieklówka i Aleksandra Taboł zam. Kunowa. Zap. II 
14. Za tydzień w niedzielę po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych.  
15. Ofiary w kopertach z przyszłej niedzieli przeznaczone będą na inwestycje w parafii,  

a konkretnie na zbiórkę brakującej części pieniędzy do renowacji ołtarza bocznego.  

16. Codziennie w miesiącu czerwcu będziemy na koniec Mszy św. po południu odmawiać Litanię do 

Serca Pana Jezusa. Zachęcamy także do prywatnego jej odmawiania. 
 


