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1.  Dziś po sumie i w Grudnej K. zmiana tajemnic różańcowych. Ofiary w kopertach 

przeznaczone są na wyposażenie kaplicy cmentarnej.  
2.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z zeszłej niedzieli przeznaczone na ogrzewanie kościoła. 

i na misje.  
3.  Jutro Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom składamy jak najlepsze życzenia. Niech zdrowie i 

potrzebne w ich stanie siły nigdy ich nie opuszczają. Maryja niech wyprasza dla każdej z 

nich potrzebne łaski. Wieczorem na Mszę św. zapraszamy Grupę Biblijną. 
4.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę MB z Lourdes pani 

Barbary Kmiotek o czynne włączenie się do modlitwy. 
5.  W piątek wieczorem na Mszy św. kandydaci do bierzmowania z klas ósmych otrzymają 

krzyże, jako kolejny z etapów przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  
6.  Zachęcamy do udziału w Drogach Krzyżowych i Gorzkich Żalach.  

7.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. Bóg 

zapłać. Sprzątaniem zajęła się wynajęta osoba. Przypominam, że tylko część pieniędzy, 

jakie składa grupa sprzątająca jest przeznaczone na zapłatę osobie  sprzątającej. Reszta jest 

odkładana na zakup kwiatów, dekoracji i środków chemicznych potrzebnych do 

sprzątania. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne osoby z Głębokiej. Sprzątanie 

w piątek wieczorem po Mszy św.   
8.  W zakrystii są jeszcze do nabycia baranki na stół wielkanocny.  

9.  Od dzisiaj schola będzie sprzedawać palmy na Niedzielę Palmową. Dochód 

przeznaczony będzie na działalność scholi.  
10.  Zwracam się z prośbą do osób korzystających w czasie Mszy św. z naszej bocznej 

zakrystii o wzajemną wyrozumiałość. Ministrantów proszę o utrzymywanie w tym 

miejscu należytej czystości i powagi, zwłaszcza przed i podczas Mszy św. i nie utrudnianie 

uczestnikom Mszy św. udziału w niej. Natomiast pozostałe osoby tam przebywające 

proszę o zrozumienie, że jest to też dla ministrantów ich miejsce pracy, w którym czasem 

trzeba też rozpalić i podtrzymać kadzidło.  
11.  Sołtys sołectwa Głęboka informuje mieszkańców, że pierwszą ratę podatku rolnego oraz 

opłaty za odpady komunalne będzie odbierał w dniach 11, 12 i 13 marca (od czwartku do 

soboty) w godzinach 8.00 – 12.00 i 14.00 – 17.00. W sobotę zaś 8.00 – 11.00.  
12.  Ogłoszenie Sołtysa Grudnej Kępskiej: Odbiór podatku rolnego - rata pierwsza oraz 

śmieci za pierwszy  kwartał - odbędzie się w Domu Ludowym w Grudnej Kępskiej w dniu 

12 marca w godzinach 15.00-17.00. W pozostałych dniach – w domu u Sołtysa. 
13.  Dyrektor SP w Grudnej Kępskiej informuje, że do 19 marca będzie prowadzona 

rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. 

Wnioski o przyjecie do przedszkola lub klasy pierwszej są dostępne w sekretariacie szkoły 

lub na stronie internetowej: www.spgrudna.pl.  
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