
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

IV NIEDZIELA ADWENTU – 20.12.2020 
 

1.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się we środę 23 grudnia od godz. 8.00. 

Można zgłaszać nazwiska chorych w zakrystii, albo u księży. Również we środę nowenna 

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

Nowenny Różę  Matki Kościoła pani Zofii Dutka.  

2.  We czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Tradycyjnie powstrzymajmy się w tym dniu od 

pokarmów mięsnych. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 7.00. 

3.  Pasterka w Grudnej Kępskiej będzie we czwartek o godz. 22.00 a w kościele 

parafialnym o północy z czwartku na piątek. 

4.  W Boże Narodzenie i w Św. Szczepana nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Zamiast 

nich będą zarówno w Boże Narodzenie jak i w Szczepana dodatkowe msze o 13.00.  

5.  Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi w tygodniu przed mszami.  

6.  Informacje dotyczące wizyty duszpasterskiej. Zgodnie z życzeniem ks. Biskupa wizyta 

duszpasterska zwana kolędą, będzie miała w tym roku duszpasterskim nieco inną formę. 

Dotychczas to kapłani przychodzili do domów z modlitwą i Bożym błogosławieństwem, w tym 

roku wyjątkowo, to Was prosimy o przyjście do nas – do kościoła.  

Od 28 grudnia będziemy zapraszali do kościoła na Mszę świętą poszczególnych parafian  

w mniejszych grupach. Będziemy wcześniej informowali, o jakich mieszkańców chodzi, 

które numery domów będą zapraszane na konkretny dzień kolędy. Ważne, by 

przynajmniej jedna osoba z domu (o ile oczywiście może i chce) przyszła na takie 

spotkanie. Intencja Mszy św. będzie za zaproszonych Parafian i zmarłych z ich rodzin. 

Podczas Mszy św. zostanie odmówiona modlitwa błogosławieństwa rodzin i chorych, 

którzy pozostali w domach, jak również zostanie poświęcona woda, którą proszę, by na 

takie spotkanie przynieść do kościoła we własnych naczyniach. Po powrocie do domów, 

poświęconą wodą należy pokropić mieszkanie. Będziemy też rozdawać broszury 

kolędowe, w których została zamieszczona modlitwa do odmówienia przez parafian  

w domu. Jeżeli niektórzy parafianie poproszą o poświęcenie nowego domu lub będą mieli 

inną ważną rację duszpasterską kapłan zachowując wskazania sanitarne, będzie mógł udać 

się tam z kolędą. Wstępny program kolędy na ostatnie dni roku zostanie podany w Boże 

Narodzenie.  

7.  W ramach akcji Torba Miłosierdzia Panie z Caritas dostarczą zebrane produkty do 

wybranych domów w naszej parafii. Serdecznie dziękuję zarówno im jak i ofiarodawcom. 

8.  Pan Organista serdecznie dziękuje za przyjęcie Go w czasie kolędy z opłatkami, za złożone 

ofiary i za dobre, krzepiące słowo. Przekazuje wszystkim życzenia zdrowych, pogodnych  

i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

9.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek  

w kościele i złożyła ofiarę pieniężną 240 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

kolejne osoby z Kunowej. Sprzątanie we środę wieczorem po Mszy św.  

10.  Dziękując za Waszą obecność, przypominam o zasadach sanitarnych obowiązujących  

w kościele.   

11.  Ogłoszenie OSP Grudna Kępska. Strażacy będą w dniu dzisiejszym z zachowaniem 

nakazanych środków ostrożności rozprowadzać kalendarze na terenie wsi Grudna Kępska. 

Zebrane środki pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu, będącego wyposażeniem jednostki 

strażackiej.  
 


