
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.2019 

1.  W ramach akcji Torba Miłosierdzia udało się zebrać produkty żywnościowe i rozdać je 

dziesięciu osobom potrzebującym w parafii. Przy tej okazji jestem wdzięczny młodzieży z 

naszego oddziału KSM-u za przeprowadzenie tej akcji. Poza tym Panie z Caritas z 

zebranych wcześniej pieniędzy obdarowały talonami pieniężnymi 13 rodzin. Serdeczne 

Bóg zapłać Wam kochani za szczere serca gotowe do podzielenia się z tymi, którzy mają 

mniej. Dziękuję też właścicielom sklepów za pomoc w przeprowadzeniu akcji zbiórki 

przyborów szkolnych i słodyczy. Najwięcej paczek udało się zebrać w sklepie u pani Zosi. 

Wraz ze Szkolnym Kołem Caritas rozwieźliśmy 17 paczek świątecznych do najbardziej 

potrzebujących dzieci z naszej parafii.   
2.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się jutro od godz. 8.00. Można jeszcze 

zgłaszać nazwiska chorych w zakrystii, albo u księży.  
3.  Pojutrze Wigilia Bożego Narodzenia. Tradycyjnie powstrzymajmy się od pokarmów 

mięsnych. Zapraszamy w tym dniu na Mszę świętą o godz. 7.00. 
4.  Pasterka w Grudnej Kępskiej będzie we wtorek o godz. 22.00 a w kościele parafialnym 

o północy z wtorku na środę. 
5.  W Boże Narodzenie i w Św. Szczepana nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, zaś Msze 

św. poranne w dni powszednie będą w tym tygodniu o godz. 7.00. 
6.  26 grudnia po Mszy św. o godz. 11.00 KSM będzie wystawiał Jasełka. Serdecznie 

zapraszamy do ich obejrzenia.  
7.  Wizytę duszpasterską rozpoczniemy zaraz po Świętach – 27 grudnia. Plan podamy w 

Boże Narodzenie. 
8.  Pan Organista serdecznie dziękuje za przyjęcie Go w czasie kolędy z opłatkami, za złożone 

ofiary i za dobre, krzepiące słowo. Przekazuje wszystkim życzenia zdrowych, pogodnych i 

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

9.  Nadal trwają prace przy dachu naszej kaplicy. W ubiegłym tygodniu została przykryta 

blachą wieżyczka na i wykonany krzyż, który stanie na szczycie wieżyczki. Ofiary 

pieniężne z ubiegłej niedzieli wraz z przesłanymi na konto i otrzymanymi od sponsora 

wyniosły 5250 zł. Do końca roku potrzebujemy jeszcze nieco gotówki, aby wypłacić 

zaległości za pracę i materiały, ale myślę, że te pieniądze uda się zebrać jak nie teraz to 

może podczas kolędy.  
10.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za porządek w kościele. Grupa 

złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 340 zł., którą w całości przeznaczymy na zakup 

kwiatów na świąteczną dekorację. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z 

Harklowej Pola: Tuchowska, Goleń, Tuleja, Wojtuń, Gajda, Zięba, Dyląg, Racławska, 

Wędrychowicz, Stygar Halina i Barbara, Stygar Ewa i Pawluś. Sprzątanie w piątek 

wieczorem po Mszy św.  
11.  Zarząd OSP w Harklowej ogłasza nabór członków czynnych jak również członków 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych , którzy 

chcieliby spróbować swoich sił jako strażacy ochotnicy i robić to, co w dzisiejszych czasach 

zaczyna być rzadkością, czyli bezinteresowna pomoc bliźniemu. Warunki: Członkowie czynni 

muszą mieć ukończone 18 lat. Badania lekarskie dopuszczające strażaka – ratownika do akcji, jak 

również szkolenie podstawowe zostaną przeprowadzone po wstąpieniu w szeregi jednostki. Jeśli 

chodzi o Młodzieżową Drużynę Pożarniczą to potrzebne są: przedział wiekowy 7 – 18, pisemna 

zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na udział w zajęciach dla MDP. Do OSP 

można wstąpić w każdej chwili. Więcej informacji na profilu OSP KSRG Harklowa.  
 


