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1.  Dzisiaj po Mszy świętej po pieśni na zakończenie kapłani przebiorą się w komże i poświęcą 

pojazdy. Będzie też można złożyć ofiarę na misje MIVA Polska, która przeznaczona będzie na 

środki transportu dla misjonarzy w ramach akcji 1 GROSZ ZA 1 KILOMETR. 

2. Jutro naszą parafię odwiedzi w ramach wizytacji ks. Biskup Edward Białogłowski. 

Program wizytacji (przeczytać).  Bardzo prosimy już dziś Grupy Duszpasterskie działające  

w naszej parafii o zorganizowanie się. Każda z Grup będzie w krótkim sprawozdaniu 

relacjonowała czego dokonała przez ostatnie 5 lat działalności w naszej parafii. Dlatego 

przedstawicieli tych Grup, a są to: Przedstawiciele Dorosłych z parafii, Róże Różańcowe, 

Caritas Parafialny i Caritas Szkolny, KSM, Schola, LSO prosimy o czynny udział w tych 

spotkaniach, które będą się odbywały w kościele w Harklowej i w kaplicy w Grudnej Kępskiej. 

Spotkania będą: w Harklowej o 17.15, a w Grudnej bezpośrednio po Mszy św., która planowana 

jest na godz. 10.00. Panów Sołtysów i Panią Sołtys z Grudnej zapraszamy do udziału w tych 

spotkaniach, jak również w Mszach świętych. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału  

w Eucharystii. 

3. We środę do czynnego włączenia się w Nowennę zapraszam Różę Fatimską pani Teresy 

Kmiotek. 

4. W sobotę od godz. 8.00 udamy się z posługą do chorych. Udamy się do tych, co zwykle 

chyba, że ktoś z różnych przyczyn zrezygnuje z naszej wizyty, wówczas proszę  

o wcześniejszy telefon. Wieczorem o godz. 18.00 Msza św. a zamiast adoracji różaniec 

fatimski. 

5. Za tydzień (w niedzielę) zmiana tajemnic różańcowych. Istnieje też możliwość zyskania 

odpustu zupełnego „Porcjunkuli”. Warunkiem jest przyjęta w tym dniu Komunia św., 

wyzbycie się przywiązania do grzechu i modlitwa w intencjach Ojca świętego. 

6. Zapowiedzi: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Tomasz Sebastian Szyndak zam. 

Grudna Kępska i Weronika Kawęcka z par. Dwikozy zap. I. 

7. Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu posprzątała nasz kościół. Grupa  

złożyła ofiarę pieniężną 160 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejną grupę  

z Harklowej: Lichota, Rolek, Iwona Gomółka, Czajka, Bigos, Zegarowska, Gomółka, Sepioł, 

Nowak, Dybaś i Krystyna Bigos. Sprzątanie w piątek wieczorem. 

8. Ofiary w kopertach z kopertach z przyszłej niedzieli przeznaczone będą na inwestycje w 

parafii.  
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