
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA B – 26.9.2021 

 
1.  Dziś w ramach ogólnopolskiej akcji obędzie w naszej parafii tzw. liczenie wiernych 

obecnych na Mszy św. i przystępujących do Komunii św. 

2.  Także dzisiejsze ofiary w kopertach będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.  

3.  Jutro wieczorem po Mszy św. spotkanie z Grupą Biblijną. Zapraszamy nowych chętnych.  

4.  W środę we wspomnienie świętych Archaniołów Nowenna do MB Nieustającej 

Pomocy. O czynne włączenie się do Nowenny  proszę Różę MB Częstochowskiej – pani 

Stefanii Dyląg. 

5.  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. 

6.  Od piątku 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. 

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

W Grudnej Kępskiej we środy i w pierwszy piątek podobnie. 

8.  W piątek rozdanie różańców dla dzieci z klas trzecich SP. Po Mszy świętej spotkanie 

organizacyjne dla rodziców dzieci komunijnych. 

9.  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. 

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

11.  Ofiary w kopertach - jako inwestycyjne, przeznaczamy na dokończenie prac, jakie 

zaplanowaliśmy na ten rok przy kaplicy cmentarnej.  

12.  Dziękuję grupie sprzątającej za złożoną ofiarę  pieniężną w wysokości     zł. W tym 

tygodniu do sprzątania proszę kolejne osoby z Harklowej przy kościele:  Ulaszek, Pięta, 

Fiega, Gorczyca, Zborowski, Majewski, Augustyniak, Pięta, Korzeniowski, 

Stachaczyńska, Rolek i Babuśka.   

13.  Pani Agnieszka Kosiba organizuje 9 października (sobota) jednodniowy wyjazd do 

Wrocławia. Koszt wyjazdu 150 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie przy kościele.   

14.  Lekarz weterynarii ogłasza w sobotę w Głębokiej i Grudnej Kępskiej szczepienie psów. 

Szczegółowe godziny są zamieszczone na plakacie. 
 

 

 

 

 


