
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA C – 26.9.2022 
 

1.  Jutro wieczorem po Mszy świętej w Harklowej zbiórka ministrantów.  

A w Grudnej taka zbiórka będzie we środę po Mszy świętej. 
2.  We wtorek wieczorem po Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej.  

3.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Niepokalanego Poczęcia NMP – pani Belniak. 
4.  W piątek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania 

z klas ósmych. O godz. 18.00 KSM zaprasza swoich członków na spotkanie do salki na 

plebanii.  
5.  Odwiedziny chorych w I sobotę od godz. 8.00. Wieczorem zapraszamy do udziału  

w ostatnim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 

17.00, a następnie procesja wokół kościoła połączona z odmawianiem różańca. Przy braku 

odpowiedniej pogody różaniec odmówimy w kościele po Mszy św. 
6.  Także w sobotę wieczorem rozdanie różańców dzieciom z klas trzecich .  

7.  W przyszłą niedzielę różaniec będzie o 16.00, a po nim Msza św. (bez kazania) 

Zachęcamy do udziału w różańcu dzieci, a szczególnie komunijne. 
8.  Za tydzień po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. 

9.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Ofiary 

w kopertach z przyszłej niedzieli - jako inwestycyjne, przeznaczamy na prace przy 

schodach wejściowych do naszego kościoła parafialnego. 
10.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Głębokiej: Niziołek, Warywoda 

Barbara, Stygar, Chmielewska, Szafarz, Warywoda Dorota, Kusiak, Kwilosz, Warywoda 

Ewa, Czochara, Zawisza, Stankowska, Karpińska, Wędrychowicz, Opiela, Klęba i Pikusa. 
11.  Bardzo dziękuję panom, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali przy porządkowaniu 

działki pod budowę farmy fotowoltaicznej.  
12.  Sołtys wsi Grudna Kępska ogłasza, że od poniedziałku do środy włącznie firma 

kominiarska „KOMINIARCZYK” z Gorlic będzie dokonywać przeglądów kominów w 

domach w Grudnej Kępskiej, dlatego prosi się mieszkańców o obecność w domach. Koszt 

30 zł. 
 

 

 

 


