
OGŁOSZENIA PARAFIALNE - ODPUST PARAFIALNY  

V NIEDZIELA ZWYKŁA C - 6.2.2022 

 

1.  Dziś w naszej parafii uroczystość odpustowa. Naszym modlitwom towarzyszy dziś ks. dr 

Paweł Batory – Diecezjalny Konserwator Zabytków i jednocześnie Dyrektor Wydziału 

Architektury i Sztuki Kościelnej w naszej diecezji. 

Po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych. 

2.  Ks. Witosław zaprasza jutro wieczorem na Mszę św., a potem na spotkanie Grupę 

Biblijną. 

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

Różę męską św. Józefa – pana Franciszka Krupy.  

4.  W piątek obchodzimy Światowy Dzień Chorych. W związku z tym zapraszamy chorych 

z naszej parafii na godz. 11.00 na Mszę św., połączoną z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych. Pół godziny wcześniej będzie okazja do spowiedzi. 

5.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli przeznaczone na ogrzewanie 

naszego kościoła. Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczamy na parking przy kaplicy 

cmentarnej.  

6.  Przy tej okazji chcę podziękować parafianom, którzy zaangażowali się w przywóz 

nowych kontenerów na śmieci, umieszczonych przy naszej kaplicy cmentarnej.  

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

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

8.  ZAPOWIEDZI: 

 Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Klaudia Wszołek z par. Harklowa  

i Mateusz Matuszewski z par. św. Antoniego w Jaśle, Zap. II 

 Karolina Kozik z Głębokiej i Damian Kłapkowski z par. Ducha Świętego  

w Krośnie. Zap. I 

9.  W dniu 4 lutego zostały zamontowane siedziska na ławki w kaplicy w Grudnej 

Kępskiej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 5 tys. zł. Z pieniędzy od sprzątających 

zapłacono 3700 zł, a pozostałą kwotę  1300 zł mamy wpłacić do 2 miesięcy, dlatego w 

najbliższe niedziele, będzie przy kaplicy w Grudnej K. po zakończonej Mszy św., zbiórka 

do puszek z przeznaczeniem na pokrycie tej brakującej kwoty pieniędzy.  

10.  Sołtys wsi Grudna Kępska zawiadamia mieszkańców że  w dniach 9 i 10 luty 2022  w 

godz. Od 15‐16 w Domu Ludowym wydawane będą  nakazy podatkowe na rok 2022. 

Pozostałe dni  w domu sołtysa . 
 

 

www.parafiaharklowa.pl 


