
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.9.2020 

1.  Bóg zapłać za ofiary pieniężne z ubiegłej niedzieli na Radio VIA. Dzisiaj po Mszach 

świętych zbiórka do puszek na rzecz uchodźców poszkodowanych w wyniku pożarów na 

wyspie Lesbos. 

2.  Od czwartku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Normalnie będą się 

rozpoczynać o godz. 17.00 a po nich będzie Msza św. W niedzielę różaniec będzie o 

16.00, a po nim Msza św.  Zachęcamy do udziału w różańcu dzieci, a szczególnie 

komunijne. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w Różańcu są przygotowane specjalne 

naklejki za udział w tym nabożeństwie. Zachęcamy też do prowadzenia różańca różne 

grupy i wspólnoty działające przy naszej parafii. 

3.  Od października więc Msze święte wieczorne będą po Różańcu, czyli około 17.30.  

W Grudnej Kępskiej we środy i w pierwszy piątek podobnie.  

4.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę MB Z Lourdes  

– pani Barbary Kmiotek. 

5.  SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE: 

 W poniedziałek – biblijne dla dorosłych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę  

i wiarę z tematyki Pisma świętego 

 We środę o 17.30 dla kandydatów na ministrantów niezależnie od klasy 

 W piątek po Mszy św. dla kandydatów do bierzmowania z kl. 8 i dla KSM-u 

6.  We czwartek wieczorem podczas Mszy św. rozdanie różańców dzieciom z naszej parafii 

kandydującym do I Komunii świętej. Po zakończonej Eucharystii spotkanie organizacyjne 

dla rodziców tych dzieci.  

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

zarówno w Harklowej jak i w Grudnej od godz. 16.30. 

8.  Odwiedziny chorych w I sobotę od godz. 8.00. Wieczorem zapraszamy do udziału  

w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 

17.00, a następnie procesja wokół kościoła połączona z odmawianiem różańca. Przy braku 

odpowiedniej pogody różaniec odmówimy w kościele po Mszy św.  

9.  Za tydzień po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. 

10.  Za tydzień ofiary w kopertach będą przeznaczone na cele inwestycyjne. W październiku 

podobnie, jak w tym miesiącu, zbieramy na dalsze prace przy kaplicy cmentarnej.  

11.  Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek w kościele  

i złożyła ofiarę pieniężną 270 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby  

z Harklowej: Dybaś, Mordawski, Skałba, Gajewska Iwona i Magdalena, Rewiś, 

Berkowicz, Stygar, Sepioł, Stój, Sepioł, Paluch, Babuśka, Halibożek, Leśniak, Sokulski  

i Janusz. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  
 

 

 


