
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

II NIEDZIELA ADWENTU – 6.12.2020 

 
1.  Dziś po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. Bardzo dziękuję 

ofiarodawcy dwóch nowych różowych ornatów, które posłużą nam za tydzień i w Wielkim 

Poście do celebracji Mszy świętej.  

2.  Dziś po mszach świętych zbiórka do puszek w ramach ogólnopolskiej akcji Pomocy 

Materialnej Kościołowi na Wschodzie. A za tydzień na pomoc jesienną dla WSD  

w Rzeszowie. 

3.  W wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o 7.00, 16.30  

i 17.00. W Grudnej Kępskiej o 16.00. Podczas mszy świętych wieczornych dzieciom z 

klas III SP zostaną poświęcone medaliki.  

Od 12.00 – 13.00 Godzina Łaski jako nawiązanie do objawień Maryjnych, jakie miały 

miejsce we Włoszech w Montichiari. W tych godzinach będzie okazja w naszym kościele 

do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.    

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

o włączenie się do Nowenny Różę męską św. Józefa pana Franciszka Krupy.  

5.  Serdeczne Bóg zapłać także za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli przeznaczone na 

ogrzewanie kościoła. Zebraliśmy 970 zł. Dzisiejsze przeznaczone są na dalsze prace 

przy kaplicy cmentarnej.  
W ubiegłym tygodniu zostały ułożone płytki. Dziękuję sponsorom, którzy pozytywnie 

odpowiedzieli na moją prośbę z ostatniej niedzieli, dotyczącą sfinansowania reszty 

oświetlenia do kaplicy cmentarnej. A mianowicie panom: Mirosławowi Warywodzie  

z Głębokiej i Henrykowi Jarkowi z Kunowej, jak również anonimowemu Darczyńcy  

z Grudnej Kępskiej.    

6.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek  

w kościele i złożyła ofiarę pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne osoby 

z Kunowej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

7.  W przyszłą niedzielę Strażacy z OSP będą po mszach świętych sprzedawać kalendarze. 

Podziękowaniem za nie będą wolne datki przeznaczone później na zakup wyposażenia 

auta strażackiego.  

Przypominam, że od dziś nasza parafialna schola sprzedaje swoje kalendarze. Na stoliku 

za ławkami jest koszyk na dobrowolne ofiary, przeznaczone później na działalność scholi.  

8.  Od wtorku od godz. 9.00 pan Organista odwiedzi z opłatkami mieszkańców Grudnej 

Kępskiej.  
 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 


