
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.2019 

1.  Tydzień temu w ramach ogólnopolskiej akcji Pomocy Materialnej Kościołowi na 

Wschodzie zebraliśmy 478 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom. 
2.  Dzisiaj młodzież z KSM-u przy kościele zbiera produkty żywnościowe i chemiczne w 

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

zawiezione do wybranych rodzin. 
3.  Pogoda sprzyja więc prace przy dachu kaplicy trwają. W ubiegłym tygodniu została 

przywieziona blacha wraz z rachunkiem na kwotę 14 933 zł. W najbliższym czasie 

potrzebujemy zebrać tę kwotę by zapłacić za ten materiał.  
4.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę Fatimską – 

pani Teresy Kmiotek. 
5.  Spowiedź adwentowa planowana jest w naszej parafii w najbliższy czwartek w 

godzinach 15.00 – 18.00 z półgodzinną przerwą między 16.30 a 17.00. Zachęcam do 

skorzystania w tym dniu ze spowiedzi, tak, by nie zostawiać jej na ostatnią chwilę. W 

Grudnej Kępskiej spowiedź będzie od 17.00 – 18.00. W tym tygodniu Msza św. w 

Grudnej Kępskiej zamiast we środę będzie we czwartek o 18.00 - na zakończenie 

spowiedzi. 
6.  Msze św. w tym tygodniu wieczorem z racji spowiedzi w dekanacie będą o godz. 

18.00.  
7.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się przed Świętami – w poniedziałek 23 

grudnia (poniedziałek). Można zgłaszać nazwiska chorych w zakrystii, albo u księży.  
8.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za porządek w kościele. Grupa 

złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 140 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Harklowej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  
9.  Bardzo dziękuję panom, którzy w tym tygodniu pracowali przy naszej studni obok 

plebanii. Dziękuję też panu Tomaszowi Sepiołowi za poprawienie naszego oświetlenia w 

prezbiterium.  
10.  W zakrystii i u ministrantów są do nabycia świece na stół wigilijny. Mniejsze po 5 zł.  

11.  Pan organista odwiedzi z opłatkami w tym tygodniu we środę od godz. 9.30 pozostałą 

część Grudnej Kępskiej.  
12.  W tym tygodniu w piątek zostały ukończone prace renowacyjne przy naszej mensie 

ołtarzowej i kamiennych schodach. Jak wcześniej wspominałem całość inwestycji 

wyniosła 26 000 zł. 10 000 tys. dofinansował Urząd Marszałkowski, kolejne 10 000 Urząd 

Gminy w Skołyszynie, a pozostałe 6000 (2 razy po 3000) pokryli sponsorzy.  
13.  Ogłoszenie Burmistrza Biecza o Wigilii na Rynku.  

14.  Ogłoszenie o kiermaszu w Grudnej Kępskiej 

15.  Ogłoszenie o kalendarzach OSP z Grudnej Kępskiej 

16.  Ogłoszenie o badaniu wzroku.  

 

 

 


