
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – 8.12.2019 

1.  Dzisiaj o godz. 11.00 dzieciom z kl. III SP 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. 
2.  Również dzisiaj po Mszach świętych zbiórka do puszek w ramach ogólnopolskiej akcji 

Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.  
3.  W ubiegłą niedzielę na potrzeby parafii zebraliśmy 710 zł. Zaś na budowę kaplicy 

(łącznie z wpłatami na konto) 9400 zł. Serdeczne Bóg zapłać.  
4.  Bardzo dziękuję Panom, którzy w ubiegłym tygodniu pracowali przy deskach na dach 

kaplicy cmentarnej. Byli to: Jan Smaś, Jan Skuba, Stanisław Racławski, Ryszard 

Wojnarowicz, Władysław Szafarz, Adam Dziuban, Sławomir Chalibożek, Zbigniew 

Kozioł i Jan Łaskawski.  
5.  Od dzisiaj nasza parafialna schola będzie sprzedawać kalendarze jak również sianko na 

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

zakrystii są także do nabycia świece na stół wigilijny. Mniejsze po 5 zł. Większe po 12 zł.  
6.  Zachęcam do udziału w Roratach, zwłaszcza najmłodszych. Codziennie losowanie 

figurki Matki Bożej.  
7.  Spotkania duszpasterskie: we środę zbiórki dla ministrantów z Grudnej o 16.15 w 

kaplicy, a z Harklowej po Mszy św. w kościele parafialnym. W piątek wieczorem po Mszy 

św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych oraz dla KSM-u. 
8.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny połączonej z odmawianiem 

różańca proszę Różę Matki Bożej Różańcowej. 
9.  Prośba, aby w tym tygodniu posprzątać z grobów uschnięte albo zmrożone 

chryzantemy i wynieść je na podstawioną na cmentarzu przyczepę. Proszę też o 

oddzielenie doniczek od uschniętych kwiatów i wrzucenie ich do kontenera.  
10.  Za tydzień młodzież z KSM-u będzie przy kościele zbierać produkty żywnościowe i 

chemiczne w ramach akcji Torba Miłosierdzia. Zebrane w ten sposób rzeczy będą przed 

Świętami zawiezione do wybranych rodzin. 
11.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku  

w kościele i zakup kwiatów. Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 200 zł. Bóg 

zapłać. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej: Gorczyca, Kuchta, 

Lechowska, Sepioł, Stygar, Stec, Pięta, Zabrzeska Bożena, Zabrzeska Barbara i Żywiec. 

Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  
12.  Ciąg dalszy kolędy z opłatkami: Pan organista odwiedzi jutro i pojutrze od 9.00 

mieszkańców Grudnej Kępskiej.  
 

 


