
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2020 

 
1.  Rozpoczynamy adwent – czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 

Wykorzystajmy ten czas bardziej na modlitwę, refleksję i podejmijmy na ten czas jakieś, 

służące dobru duchowemu postanowienia.  

2.  Serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie 

kościoła.  

3.  Za tydzień po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. Składka w kopertach 

przeznaczona będzie na inwestycje w parafii, a konkretnie na prace i wyposażenie 

wewnątrz kaplicy cmentarnej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie 

materialnie starają się wspierać budowę naszej kaplicy. 

4.  Jutro wieczorem zapraszamy na godz. 17.00 na Mszę św. i na spotkanie Grupę Biblijną.  

5.  We środę nowenna przed Mszą świętą o godz. 17.00. W miarę możliwości proszę  

o włączenie się do Nowenny Różę Niepokalanego Poczęcia NMP – pani Teresy Belniak.  

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. 16.00.  

7.  W I sobotę miesiąca od godz. 8.00 odwiedziny chorych w domach. I prośba, jak w 

ubiegłym miesiącu: gdyby ktoś rezygnował z przyjazdu księdza to prosimy zgłosić tę 

osobę w tym tygodniu telefonicznie. 13 449 40 10. 

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

Kościołowi na Wschodzie. 

9.  Dziękuję Państwu Sepioł i Tutaj za ufundowanie nowych żyrandoli do naszej kaplicy 

cmentarnej. Gdyby znalazł się sponsor na ufundowanie kinkietów, wówczas pozostałe 

pieniądze moglibyśmy przeznaczyć na inne pilne prace przy kaplicy. Cena kinkietów 

około 1200 zł. 

Pragnę też podziękować anonimowemu sponsorowi, który złożył na remont naszej salki 

KSM-u 2000 zł.   

10.  Dziękuję nielicznej grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek  

w kościele i złożyła ofiarę pieniężną 190 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

kolejne osoby z Harklowej przy kościele. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

11.  Od jutra Strażacy z OSP będą po Harklowej i Kunowej rozprowadzać kalendarze. 

Podziękowaniem za nie będą wolne datki przeznaczone później na zakup wyposażenia 

auta strażackiego.  

Natomiast od następnej niedzieli nasza parafialna schola będzie sprzedawać swoje 

kalendarze. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność scholi. 

12.  Od jutra od godz. 9.00 pan Organista rozpocznie swoją kolędę z opłatkami. Dokończenie 

Garncarzówki i Osiedle. Następnie Harklowa Pola i Kunowa. Dalsze informacje za 

tydzień.  
 

www.parafiaharklowa.pl 

 


