
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
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1.  Dziś – bezpośrednio po sumie, której przewodniczył będzie ks. Dziekan z Osobnicy -  

poświęcenie naszej kaplicy cmentarnej.  
2.  Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte jak w niedziele, z tym, że Msza święta 

popołudniowa zostanie odprawiona o godz. 14.00 na cmentarzu przy naszej nowej kaplicy 

cmentarnej. Tuż po zakończeniu Mszy św. przechodząc z asystą przez nasze trzy części 

cmentarza odmówimy wspólnie różaniec. Zachęcam do udziału zarówno we Mszy świętej jak  

i później w różańcu. Przy tej okazji prośba, aby jutro stosować się do znaków jakie zostały 

postawione w drodze na cmentarz. W tej sposób usprawnimy wyjazd samochodów z placów 

przy cmentarzu.   
3.  Oddział KSM przy naszej parafii po raz kolejny organizuje „Akcję Znicz” z okazji 

Uroczystości Wszystkich Świętych. Młodzież będzie zbierać ofiarowane znicze, które później 

zostaną zaniesione na zapomniane groby. Znicze będą zbierane od 7.30 do 16.30. Bóg zapłać 

ofiarodawcom.   
4.  We wtorek w Dzień Zaduszny Msze św. o godz. 7.00 i po południu w Harklowej i Grudnej 

Kępskiej o godz. 17.00. Młodzież z KSM –u zaprasza w Dzień Zaduszny na godz. 19.00 do 

wspólnego odmówienia różańca na cmentarzu. W przypadku braku odpowiedniej pogody 

różaniec zostanie odmówiony w kaplicy. 
5.  Od połowy tego tygodnia ks. Witosław będzie nieobecny, dlatego do chorych, do których 

jeździ co miesiąc z posługą duszpasterską, uda się w Dzień Zaduszny – we wtorek – od 

godz. 8.00. Ja swoich chorych odwiedzę jak zwykle w sobotę – także od 8.00. 
6.  W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z wypominkami. O czynne 

włączenie się do Nowenny proszę Różę Niepokalanego Poczęcia NMP – pani Teresy Belniak. 

We środę w Grudnej Kępskiej Msza św. wyjątkowo o godz. 16.30. 
7.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek:  

w Grudnej Kępskiej i w Harklowej  - mniej więcej od godz. 16.30.  
8.  Przez cały listopad można zyskać odpust zupełny, ofiarując go za zmarłych. 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. 
9.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.  

10.  Na stoliku za ławkami znajduje się książka (kilkaset egzemplarzy) naszej parafianki p. 

Eweliny Szot. Są to krótkie opowieści i przemyślenia zaczerpnięte z własnych, osobistych 

przeżyć p. Eweliny. Życzeniem p. Eweliny i jej męża było, aby dochód ze sprzedaży tej książki 

przeznaczyć w całości na naszą kaplicę cmentarną. Całkowity koszt złożenia i wydrukowania 

tej książki także przejęli na siebie Ewelina i Paweł. Zachęcam więc, aby tę książkę potraktować 

jako cegiełkę na rzecz naszej kaplicy cmentarnej i by ją nabyć za dobrowolną ofiarę, którą 

proszę składać do skrzynki z tyłu za ławkami.  
11.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na ogrzewanie kościoła, a za tydzień na 

inwestycje w parafii, a konkretnie na zakup nowych kontenerów na śmieci. 
12.  Zgodnie z prośbą z ubiegłej niedzieli, dziś po Mszach świętych dobrowolnymi ofiarami do 

puszek wesprzyjmy jesienną pomoc materialną dla Caritas i WSD w Rzeszowie.  
13.  Dziękuję grupie sprzątającej za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania 

proszę kolejne osoby z Kunowej.   
 

 


