
OGŁOSZENIA PARAFIALNE   

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 

21.11.2021 

 

1.  Dziś Niedziela Chrystusa Króla – patronalne święto KSM i AK. Po sumie wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. 

Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

2.  Dziś dobrowolnymi ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć migrantów z naszej 

wschodniej granicy białorusko-polskiej.  

3.  W zeszłym tygodniu w ramach zbiórki do puszek na prześladowany Kościół w 

Libanie zebraliśmy 620 zł, 30 gr.  

4.  W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z wypominkami. O czynne 

włączenie się do Nowenny proszę Różę MATKI KOŚCIOŁA – pani Zofii Dutka. 

5.  W zakrystii są do nabycia Torby Miłosierdzia. Można je wziąć do domu i produktami 

spożywczymi i chemicznymi napełnić. Następnie te Torby zostaną odesłane do 

diecezjalnej Caritas, niektóre trafią do rodzin naszej parafii.  

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

sprzątania proszę kolejne osoby z Podlasu: Trznadel, Knapik, Rewiś, Fiega, Kusiak, 

Czeluśniak, Sandecka, Podraza, Knapik, Skuba i Kurdziel.   

7.  Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła.  

8.  Od środy od godz. 9.00 pan Organista rozpocznie swoją kolędę z opłatkami. Rozpoczęcie 

od Głębokiej w kierunku Harklowej, dalej Harklowa w kierunku Osobnicy. Dalsze 

informacje za tydzień. 

9.  Na parkingu przy kaplicy została podstawiona przyczepa, na którą bardzo proszę 

wyrzucać uschnięte kwiaty i zniszczone wieńce. Bardzo dziękuję panu Fiega za 

użyczenie przyczepy. Dziękuję panu, który uprzątnął sterty śmieci leżące obok 

kontenerów.   

10.  Kilka informacji porządkowych odnośnie funkcjonowania naszej kaplicy cmentarnej 

 W związku z prośbami, by powrócić do poprzedniego sposobu odmawiania różańca 

informujemy, że różaniec w intencji zmarłego będzie w dniu pogrzebu 

odmawiany w kościele (a nie w kaplicy) – tuż przed Mszą świętą. Tak jak do tej 

pory bywało. Niektórzy „w ostatniej chwili” wracają z zagranicy, dlatego w czasie 

różańca w kościele jest to dla nich jedyna okazja na skorzystanie ze spowiedzi – 

stąd ta zmiana.    

 Wyprowadzenie ciała z kaplicy cmentarnej będzie mniej więcej kwadrans przed 

planowanym w kościele różańcem. 

 Po wyprowadzeniu ciała z kaplicy nie będzie pieszej procesji do kościoła, tylko 

samochodami udamy się do świątyni. Dopiero po zakończonej Mszy św. procesja 

na cmentarz będzie odbywała się pieszo (chyba że zmienią się przepisy w tej 

kwestii). 

11.  Sołtys wsi Grudna Kępska ogłasza, że od środy do piątku włącznie w godzinach 8.00 – 

15.00 firma kominiarska „KOMINIARCZYK” z Gorlic będzie dokonywać przeglądów 

kominów w domach w Grudnej Kępskiej, dlatego prosi się mieszkańców o obecność w 

domach. Koszt 25 zł. 

12.  KSM zaprasza w najbliższy piątek wieczorem po Mszy św. do udziału w czuwaniu 

przed Adwentem. Udział w tym czuwaniu dla młodzieży z klas siódmych i ósmych jest 

obowiązkowy, jako kolejny etap przygotowania do bierzmowania.  
 


