
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
I NIEDZIELA ADWENTU – 1.12.2019 

1.  W ubiegłą niedzielę na pomoc jesienną dla WSD w Rzeszowie zebraliśmy 506,50 zł. Serdeczne 

Bóg zapłać ofiarodawcom.  

2.  Dziś po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. Składka w kopertach przeznaczona na 

inwestycje w parafii – m. in. na prace porządkowe na cmentarzu i przy obejściu plebanii.  

3.  Od jutra na godz. 17.00 zapraszamy do udziału w roratach z lampionami szczególnie dzieci  

i uczniów szkoły podstawowej. Codziennie będzie losowanie poświęconej figurki MB, którą 

będzie można na jeden dzień zabrać do domu, by tam wspólnie z innymi pomodlić się przy niej, a 

następnie w kolejnym dniu, by ją na powrót przynieść do kościoła. Oprócz tego codziennie dla 

uczestników będą rozdawane naklejki.  

4.  Na jutro na godz. 8.00 potrzebnych jest kilku panów, którzy zechcieliby okorować ośnikami 

deski przy kaplicy cmentarnej, a potem je pomalować.  

5.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę Matki Kościoła – 

pani Zofii Dutka.  

6.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek zarówno 

w kościele parafialnym jak i w Grudnej Kępskiej od godz. 16.30.  

7.  Spotkania duszpasterskie w piątek: dla KSM-u, jak również po wieczornej Mszy św. 

mikołajowe zbiórki dla ministrantów. Dla naszych ministrantów w kościele parafialnym, zaś dla 

ministrantów z Grudnej – w kaplicy w Grudnej Kępskiej.  

8.  W I sobotę miesiąca od godz. 8.00 odwiedziny chorych w domach.  

9.  Od następnej niedzieli nasza parafialna schola będzie sprzedawać kalendarze jak również sianko 

na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność scholi.  

10.  Za tydzień – w niedzielę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na Mszę św. O godz. 

11.00 zapraszamy szczególnie dzieci z kl. III SP wraz z rodzicami. Dzieciom zostaną wręczone 

medaliki z Matką Bożą, jako kolejny etap przygotowania do I Komunii świętej. Po sumie także 

krótkie spotkanie z rodzicami tych dzieci.  Od 12.00 – 13.00 Godzina Łaski.  

11.  Także za tydzień zbiórka do puszek w ramach ogólnopolskiej akcji Pomocy Materialnej 

Kościołowi na Wschodzie.  

12.  Bóg zapłać za kolejne ofiary w kopertach złożone na budowę naszej kaplicy cmentarnej.  

13.  Pragnę podziękować panom Krzysztofowi Stygarowi i Adamowi Furmankowi wraz z 

pomocnikami za fachowo wykonana pracę przy wznoszeniu naszej kaplicy cmentarnej. Dzięki 

temu, że pracowali także w soboty mogliśmy szybciej wejść z pracami przy więźbie dachowej. 

Dziękuję p. Agnieszce z córką za dekorację. 

14.  W sklepach na terenie naszej parafii są od zeszłego tygodnia wystawione pudełka Szkolnego 

Koła Caritas. Zachęcamy do włożenia tam przy okazji zakupów słodyczy lub przyborów 

szkolnych. Paczki zostaną wręczone z okazji nadchodzących Świąt  dzieciom z naszej Parafii.  

15.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku  

w kościele. Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 280 zł. Bóg zapłać. W tym tygodniu 

do sprzątania prosimy osoby z Harklowej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

16.  Od jutra od godz. 10.00 pan Organista rozpocznie swoją kolędę z opłatkami. Rozpoczęcie od 

dołu Harklowej w stronę Racioch potem Garncarzówka, następnie Osiedle w stronę Pustej Woli i 

być może jak zdąży to w stronę Kunowej.  

17.  Ogłoszenie Burmistrza Biecza o segregacji śmieci.  

 


