
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU - 2.1.2022 

 

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

przeznaczamy na parking przy kaplicy cmentarnej. 

2.  W tym tygodniu rozpoczniemy w naszym kościele i w Grudnej Kępskiej tzw. kolędę. 

Potrwa z przerwami do 11 stycznia (wtorek) włącznie. Zapraszamy chociaż po jednym  

z domowników na Mszę św. w intencji zaproszonych parafian, a po Mszy św. na krótkie 

spotkanie podsumowujące ubiegły rok. Zapraszane będą konkretne numery, ale jeśli 

komuś odpowiada inny dzień, może oczywiście przyjść w dogodnym dla siebie terminie. 

Prosimy, aby przynieść ze sobą w naczyniach wodę do poświęcenia. I podobnie jak  

w roku ubiegłym będzie można wesprzeć ofiarą materialną naszych ministrantów lub 

nasze dalsze prace przy kaplicy cmentarnej. 
 

Porządek kolędy w Harklowej: 

 WTOREK (4 stycznia) zapraszamy mieszkańców GŁĘBOKIEJ 

 ŚRODA (5 stycznia) zapraszamy mieszkańców KUNOWEJ 

 SOBOTA (8 stycznia) zapraszamy mieszkańców HARKLOWEJ nr 1- 199 

 PONIEDZIAŁEK (10 stycznia) zapraszamy mieszkańców HARKLOWEJ nr 200 - 399 

 WTOREK (11 stycznia) zapraszamy mieszkańców HARKLOWEJ nr 400 - 509 
 

Porządek kolędy w Grudnej Kępskiej: 

 WTOREK (4 stycznia) zapraszamy mieszkańców Grudnej K. nr 1- 69 

 ŚRODA (5 stycznia) zapraszamy mieszkańców Grudnej K. nr 70 – 139 

 SOBOTA (8 stycznia) zapraszamy mieszkańców Grudnej K. nr 140 – 200 

 

3.  W środę krótka Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O czynne włączenie się do 

Nowenny proszę Różę MB Częstochowskiej p. Stefanii Dyląg. . 

4.  W czwartek uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte w porządku 

niedzielnym. Na Mszach świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Składka przeznaczona 

będzie na misje. Wychodząc z kościoła można wziąć sobie do domu ze stolika zestaw na 

Trzech Króli. KSM zaprasza do obejrzenia jasełek, jakie będą prezentowane w naszym 

kościele w dniu 6 stycznia (bezpośrednio po sumie), a 16 stycznia dodatkowo w Grudnej 

Kępskiej. 

5.  W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiadamy w Harklowej od godz. 16.30  

a w Grudnej Kępskiej od 16.00.  

6.  Do chorych z posługą udamy się w sobotę – 8 stycznia.  

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

sprzątania proszę osoby z Głębokiej. 

8.  Pozostało w zakrystii do sprzedania jeszcze kilka bogato ilustrowanych albumów 
dotyczących kościołów w naszej diecezji, w tym i naszej parafii. Zachęcam do zakupu. 

Cena 80 zł.  

9.  Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom Toreb Miłosierdzia. Zostały przekazane do stacji 

Caritas.  
 

 


