
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA B – 3.10.2021 

 
1.  Dziś po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych.  

2.  Dzisiejsze ofiary w kopertach - jako inwestycyjne, przeznaczamy na dokończenie prac, 

jakie zaplanowaliśmy na ten rok przy kaplicy cmentarnej. 

3.  Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych – codziennie o 17.00,  

a w niedziele o 16.00.  

4.  Jutro wieczorem na Mszy św. oficjalne przyjęcie do grona ministrantów nowych 

kandydatów.   

5.  W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O czynne włączenie się do Nowenny  

proszę Różę Matki Kościoła – pani Zofii Dutka. 

6.  W piątek wieczorem po Mszy świętej spotkanie organizacyjne dla rodziców 

kandydatów do bierzmowania z klas ósmych. 

7.  W przyszłą niedzielę Dzień Papieski. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na „Żywy 

pomnik św. Jana Pawła II”. 

8.  Ogłoszenie w sprawie intencji pogrzebowych: informujemy, że z racji wielu intencji 

pogrzebowych, jakie są do odprawienia, terminy odprawienia tych Mszy świętych są 

dosyć znaczne, bo w tej chwili odprawiamy intencje z pogrzebów, jakie były w kwietniu  

i maju ubiegłego roku. W związku z tym prośba na przyszłość, aby najbliższa rodzina 

zmarłego zgadzała się na to, by część tych intencji była odprawiana poza parafią. To 

znacznie usprawni i przyspieszy odprawienie tych zaległych Mszy św. pogrzebowych.    

9.  Zachęcam do włączenia się w akcję misyjną, polegającą na wsparciu misji. Chodzi o 

zbiórki:  

 starej zdekompletowanej, srebrnej i złotej biżuterii, uszkodzonych medalików czy 

łańcuszków, pierścionków, kolczyków 

 „dobrych monet”, które już wyszły z obiegu, polskich lub zagranicznych, lub 

obecnych polskich groszy 1,2,5,10,20 lub 50 gr 

 telefonów komórkowych 

W związku z tą akcją przez najbliższe dwie niedziele, począwszy od przyszłej będziemy 

mogli do specjalnych pojemników umieszczonych z tyłu kościoła (za ławkami) wrzucać te 

rzeczy.  Więcej szczegółów na plakatach w gablocie przy kościele. 

10.  Dziękuję grupie sprzątającej za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę kolejne osoby z Kunowej.   

11.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN: „Wójt Gminy Skołyszyn informuje, 

że w dniach od 4 do 18 października br. w związku z opracowywaniem Strategii 

Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 r.  na terenie Gminy będzie przeprowadzone badanie 

warunków życia i jakości usług publicznych. Losowo wybrane domy będą odwiedzać 

Sołtysi poszczególnych sołectw lub osoby upoważnienie przez Wójta z ramienia Urzędu 

Gminy. Prosimy o życzliwe przyjęcie ankieterów.” 
 

 


