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1.  Informujemy, że według nowych wytycznych w kościołach może znajdować się 1 osoba na 15 

m
2
. Ponadto na zewnątrz nie ma limitu uczestników, ważne tylko, by zachować 1,5 metrowy 

odstęp i mieć zasłonięte usta i nos. Nasza świątynia pomieści 42 uczestników. Starajmy się też 

moi drodzy z życzliwością i ze zrozumieniem podchodzić do siebie nawzajem, gdyż jest to czas 

jesienny więc i różne schorzenia oprócz tego ostatnio modnego, dosięgają ludzi. Więcej 

wyrozumiałości.    

2.  Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Również dzisiaj po Mszach świętych zbiórka do puszek 

jako pomoc Kościołowi prześladowanemu w Republice Środkowej Afryki. Można też wysłać 

SMS o treści RATUJE na nr 72405. 

3.  Bóg zapłać 28 rodzinom za ofiary z ubiegłej niedzieli przeznaczone na remont salki dla 

młodzieży. Zebraliśmy 860 zł.   

4.  Przez cały miesiąc listopad można zyskiwać odpusty zupełne za zmarłymi pod zwykłymi 

warunkami. 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. W tygodniu 

wieczorem po Mszach świętych polecamy w modlitwie wypominkowej zmarłych. 

Przypominamy, że Msze św. w tygodniu są o godz.: 6.30, 7.00, 16.30 i 17.00. 

5.  We środę rocznica odzyskania niepodległości, nowenna w intencji Ojczyzny i wypominki 

przed Mszą świętą o godz. 17.00. W miarę możliwości proszę o włączenie się do Nowenny Różę 

Matki Bożej Różańcowej.  

6.  Zbliżają się imieniny naszego ks. Seniora, kanonika Stanisława. Życzymy Mu zdrowia, by w 

pełni korzystał z uroków wieku emerytalnego i by MB Nieustającej Pomocy zawsze miała Go w 

swojej opiece. W intencji Solenizanta zostanie za tydzień o godz. 7.30 odprawiona Msza św. 

7.  W tym tygodniu zostały ukończone prace przy ołtarzu bocznym. Serdecznie dziękuję 

wszystkim, którzy swoją ofiarą materialną dołożyli się do tego dzieła. Dobro zawsze wraca więc 

na pewno i teraz tak będzie, a myślę, że na przynajmniej kilkadziesiąt lat ten ołtarz (podobnie jak 

główny) będzie świadczył o wierze ludzi z tej parafii.  

8.  W tym tygodniu także zostały ukończone i wypłacone prace przy malowaniu kaplicy 

cmentarnej. Malowanie wraz z materiałami wyniosło prawie 16 tyś. zł. Przed nami kolejne etapy 

pracy wewnątrz kaplicy, a więc posadzka, kinkiety, żyrandole, ołtarz, wyposażenie zakrystii i 

łazienki, chłodnia. Wiele rodzin złożyło w tym roku planowane 300 złotych i więcej, ale nadal, bo 

ponad 300 rodzin połowę z tego, czyli 150 zł. Sytuację mamy jaką mamy więc też nie nalegam. 

Na bieżąco będziemy finansować kolejne prace według kwoty, jaką zdołamy zebrać. Jeśli ktoś ma 

taką możliwość, to można przesłać zaległości drogą internetową (nr konta 25 8627 1037 2003 5000 

8418 0001), albo przekazać przez naszego Pana Kościelnego.   

9.  Mamy do sprzedania stemple, które pozostały z kaplicy cmentarnej więc jeśli są osoby 

zainteresowane ich nabyciem to proszę o kontakt w tej sprawie. Tel. 13 449 40 10.  

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

i złożyła ofiarę pieniężną 235 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne osoby  

z Harklowej Osiedla: Fiega, Dybaś, Goleń, Ślimak, Stygar, Hajnosz, Byczek, Niemiec, Czochara, 

Kuchta, Skuba, Kumięga, Janiga i Bartyzel. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

11.  SOŁTYS GRUDNEJ KĘPSKIEJ informuje, że odbiór podatku rolnego odbędzie się 13 

listopada w Domu Ludowym w godzinach 15.00 – 16.00 lub w pozostałe dni w domu pani Sołtys.  
 

www.parafiaharklowa.pl 

 


