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1.  W ubiegłym tygodniu w ramach zbiórki do puszek jako pomoc materialną dla 

poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji zebraliśmy 916 zł. 70 gr. Bóg 

zapłać za hojność serca.  
2.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła. za 

tydzień ofiary w kopertach przeznaczamy na dalsze prace przy kaplicy cmentarnej,  

a konkretnie na zakup podwójnej chłodni do kaplicy.  
3.  We wtorek MB Gromnicznej. Msze św. o 7.00, 11.00 i 17.00. W Grudnej Kępskiej także 

o 17.00. Na Mszach świętych poświęcenie gromnic.  
4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę męską św. Józefa 

pana Franciszka Krupy, w miarę możliwości o czynne włączenie się do modlitwy. 
5.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca.  

Zbliża się odpust więc tym bardziej zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi w tygodniu 

albo w I piątek miesiąca. Spowiadamy w piątek w Harklowej od 16.15, zaś w Grudnej 

Kępskiej od 16.00.  
6.  W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych w domach od godz. 8.00.  

7.  Za tydzień w naszej parafii uroczystość odpustowa. Po sumie i w Grudnej Kępskiej 

zmiana tajemnic różańcowych.  
8.  Dziękuję młodzieży z KSM-u i Panu Kościelnemu za rozebranie choinki i dekoracji 

bożonarodzeniowej.  
9.  Dziękuję kilkuosobowej grupie sprzątającej i Panu Kościelnemu, którzy w ubiegłym 

tygodniu zrobili porządek w kościele. Grupa złożyła ofiarę pieniężną 250 zł. Bóg zapłać. 

W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne osoby z Harklowej - Podlasu. Sprzątanie w 

piątek wieczorem po Mszy św.  
10.  W gablocie i na stoliku za ławkami znajdują się ulotki dotyczące zapisów na 

szczepienia przeciw COVID-19. 
11.  Sołtys wsi Grudna Kępska zawiadamia, że w dniach 3 i 4 lutego w godz.15.00 – 17.00   

w Domu Ludowym będą rozdawane nakazy podatkowe oraz wymiar śmieci wraz  

z kodami. Istnieje również możliwość wpłaty podatku i za śmieci u sołtysa. Można 

również odebrać w  inny dzień u sołtysa.  
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