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ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA – 30.10.2022 

 
 

1.  Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom z ubiegłego tygodnia na rzecz misji.  

2.  Jutro zakończenie nabożeństw różańcowych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, 

zwłaszcza dzieci.  
3.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. Ofiary  

w kopertach z przyszłej niedzieli przeznaczamy na dokończenie prac przy schodach do 

naszego kościoła. 
4.  We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte jak w niedziele, z tym, że 

Msza święta popołudniowa zostanie odprawiona o godz. 14.00 na cmentarzu przy 

naszej kaplicy cmentarnej. Tuż po zakończeniu Mszy św. przechodząc z asystą przez 

nasze trzy części cmentarza odmówimy wspólnie różaniec. Zachęcam do udziału zarówno 

we Mszy świętej jak i później w różańcu. Przy tej okazji prośba, aby w tym dniu stosować 

się do znaków jakie zostaną postawione w drodze na cmentarz. W tej sposób usprawnimy 

wyjazd samochodów z placów przy cmentarzu. Będzie też można zaparkować pojazdy 

przy plebanii - na trawie poniżej parkingu. 
5.  Oddział KSM przy naszej parafii po raz kolejny organizuje „Akcję Znicz” z okazji 

Uroczystości Wszystkich Świętych. Niepotrzebne znicze zamiast wyrzucać, można będzie 

składać do KSM-owiczów. Oczywiście można także ofiarować nowe znicze, które później 

zostaną zaniesione na zapomniane groby oraz na cmentarz wojenny. Znicze będą zbierane 

od 7.30 do 16.30. Bóg zapłać ofiarodawcom. 
6.  We środę w Dzień Zaduszny Msze św. o godz. 7.00 i o 17.00. W Grudnej Kępskiej  

o godz. 16.30. Młodzież z KSM–u zaprasza w Dzień Zaduszny na godz. 19.00 do 

wspólnego odmówienia różańca na cmentarzu. W przypadku braku odpowiedniej 

pogody różaniec zostanie odmówiony w kaplicy. O czynne włączenie się do Nowenny, 

połączonej z wypominkami proszę Różę męską p. Krupy.  
7.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek:  

w Harklowej  - od godz. 16.30. W Grudnej Kępskiej od godz. 16.00.  
8.  W sobotę wraz z ks. Witosławem udamy się do chorych od godz. 8.00.  

9.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. 

10.  1-8 listopada można zyskać odpust zupełny, ofiarując go za zmarłych. Warunki to: 

 wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego,  

 przyjęcie Komunii świętej,  

 pobożne nawiedzenie kościoła lub cmentarza  

 modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca 

świętego. 
11.  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym tygodniu posprzątali nasz cmentarz i  

teren wokół niego. Dziękuję też osobom, które przywiozły i pomogły rozładować używany 

kontener na naszym parkingu przy kaplicy cmentarnej.    
12.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Głębokiej: Przybyło, Data, 

Brońska, Kosińska, Sepioł, Kosińska, Żebracka, Papciak, Augustyniak i Gorczyca. 
13.  Dnia 23 listopada (środa) od godz. 10.00 w Ośrodku Zdrowia w Harklowej odbędzie się 

kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe 

informacje w Ośrodku Zdrowia. Numer tel. do rejestracji - na plakacie. (13 449 40 06). 
 


