
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 26.02.2023 

 

1.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. A za tydzień – 

inwestycyjne – na renowację bocznego ołtarza NSPJ.  

2.  We wtorek wieczorem zapraszamy na spotkanie Grupę Biblijną.  

3.  We środę wieczorem zapraszamy na spotkanie uczniów klas siódmych z naszej parafii. 

Spotkanie rozpoczyna się Mszą świętą.  

O włączenie się do środowej Nowenny proszę Różę Matki Kościoła – p. Zofii Dutka. 

4.  Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych: we czwartki o 17.00 dla dzieci,  

a później Msza święta; w piątek o 17.00 dla starszych, później również Msza święta.  

W Grudnej Kępskiej Droga Krzyżowa o 16.30 i również po niej Msza. 

5.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 

16.30. W Grudnej K. od 16.00.  

W sobotę od 8.00 odwiedziny chorych w domach. 

6.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na kolejne spotkanie  

w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński).  

7.  Za tydzień I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po sumie i w Grudnej 

Kępskiej. Proszę Członków Róży Matki Kościoła o czynne włączenie się na sumie w 

liturgię Mszy świętej. 

8.  Dziś po Mszach świętych można dobrowolnymi ofiarami do puszek wesprzeć ofiary 

wojny na Ukrainie.  

9.  ZAPOWIEDZI. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:  

 Hubert Dyląg z par. Harklowa i Patrycja Piotrowska z par. Święcany. Zap. I 

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

pieniężną 550 zł. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej Osiedle:  

Dranka Maria, Dranka Wiesława, Mosoń, Zabrzeska Barbara, Zabrzeska Bożena, Kuchta, 

Sepioł, Stec, Stygar, Pienta, Żywiec, Żyrakowska-Szylak, Lechowski i Gorczyca. 

11.  Dyrektor SP w Grudnej Kępskiej informuje, że od 1-17 marca będzie prowadzona 

rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola i klasy I są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie 

internetowej: www.spgrudna.pl 

12.  W tym tygodniu w salce KSM-u na plebanii będzie przymiarka strojów komunijnych. 

Chłopcy we środę o godz. 16.00, dziewczynki w sobotę o godz. 10.00. 
 

 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 


