
OGŁOSZENIA PARAFIALNE - ŚW. SZCZEPANA – 26.12.2022 
 

1.  Serdecznie dziękuję tym, którzy wczoraj pamiętali i złożyli ofiary w kopertach z przeznaczeniem 

na ogrzewanie kościoła.  

2.  Dziś po zakończeniu ogłoszeń - poświęcenie owsa.  

3.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy.  O czynne włączenie się do Nowenny proszę 

Różę MB Częstochowskiej p. Stefanii Dyląg.  

4.  W piątek święto św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryji i Józefa 

5.  W sobotę o 15.00 nabożeństwo błagalno - dziękczynne na zakończenie starego roku 2022. Za 

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

6.  W przyszłą niedzielę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryji. Składka inwestycyjna 

przeznaczona będzie na zapłacenie reszty pieniędzy za renowację naszych schodów wejściowych 

do kościoła. 

7.  Również za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. Członków Róży MB Częstochowskiej 

prosimy o czynne włączenie się w liturgię Słowa podczas Mszy św. o godz. 11.00. 

8.  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnich dniach pomagali przy kościele. Dziękuję 

panu Patrykowi Skałba wraz z pomocnikiem za pomoc przy przywiezieniu choinki, osobom z 

parafii, które ubierały choinkę, przedstawicielom KSM-u za udekorowanie szopki, ofiarodawcom 

choinki, pani Natalii za piękne świąteczne dekoracje. 

9.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. 

W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej: Kowalski, Ciekielska, Kardaś, 

Dranka, Sepioł, Tusińska, Dranka, Miśkowiec, Staniszewska, Biesiada, Gorczyca, Psiuk, Dyląg i 

Gomułka. 

10.  Tegoroczna wizyta duszpasterska będzie miała przebieg taki, jak sprzed pandemii. O ile 

oczywiście zdrowie pozwoli, będziemy chcieli rozpocząć kolędowanie od Grudnej Kępskiej, od 

środy - od godz. 8.30. (Odczytać). Program wizyty duszpasterskiej w dniach 28-30 grudnia 2022 

jest także na internecie i w gablocie.  

11.  WIZYTA DUSZPASTERSKA –KOLĘDA W DNIACH 28-30 grudnia 2022 

 

ŚRODA (28 grudnia) 

 Ks. Witosław – lewa strona w kierunku Biecza – od Grudna Kępska nr 28  – do Grudna 

Kępska nr 80   

 Ks. Proboszcz – prawa strona w kierunku Biecza – od Grudna Kępska nr  161  – do 

Grudna Kępska nr 173   
 

CZWARTEK (29 grudnia) 

 Ks. Witosław – lewa strona  w kierunku Głębokiej – od Grudna Kępska nr 81  – do 

Głęboka nr 4   

 Ks. Proboszcz – od Grudna Kępska nr 17  i domy poniżej, następnie prawa strona w 

kierunku Biecza od nr 50 do nr 148, następnie prawa strona w kierunku Głębokiej od nr 

193 - do nr 82  
  
PIĄTEK (30 grudnia) 

 Ks. Witosław – Głęboka – rozpoczęcie od nr 19, a następnie lewa strona w kierunku 

Grudnej. Na krzyżówce obok pani Stygar (nr 105) w lewo w kierunku na Wójtową (do 

krzyżówki) - tylko lewa strona. Od krzyżówki nadal tylko lewa strona w kierunku 

Harklowej. Zakończenie w Harklowej nr 427   

 Ks. Proboszcz – Grudna Kępska - prawa strona w kierunku Głębokiej – rozpoczęcie od 

strony Belnej - od nr 127 – zakończenie Głęboka nr 116  
 

Kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 8.30 rano. 
 


