
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II NIEDZIELA ADWENTU C – 5.12.2021 

 

1.  Dziś po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. Zbiórka do puszek  

w ramach ogólnopolskiej akcji Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

2.  Serdeczne Bóg zapłać za ubiegłotygodniowe ofiary w kopertach przeznaczone na 

ogrzewanie kościoła. Dzisiejsze – inwestycyjne przeznaczone będą na parking przed 

kaplicą cmentarną. Ponad tydzień temu złożyliśmy zamówienie na dwa kontenery na 

śmieci. Czas oczekiwania około miesiąca.    

3.  W przyszłą niedzielę w naszej parafii renowacja Misji świętych. Zakończenie we wtorek 

– 14 grudnia. Termin był już wcześniej ustalony, więc nie mogliśmy zmienić go na inny, 

dogodniejszy czas. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie jako podziękowanie 

dla głoszących nam renowację misji.  

4.  Codziennie - na godz. 17.00, zapraszamy do udziału w roratach z lampionami 

szczególnie dzieci i uczniów szkoły podstawowej.  

5.  W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o 6.30  

i 17.00. W Grudnej Kępskiej o 16.30. W tym dniu nastąpi zakończenie Roku św. Józefa 

obchodzonego w Kościele powszechnym. Z tej racji – wieczorem - na zakończenie Mszy 

św. ponowimy akt zawierzenia św. Józefowi.  

Wieczorem na Mszy św. poświęcenie medalików dla dzieci z klas trzecich SP. Po Mszy 

św. spotkanie z rodzicami tych dzieci.   

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

miejsce we Włoszech w Montichiari. W tych godzinach nasz kościół pozostanie otwarty, 

będzie więc okazja do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli ktoś nie może 

w tym czasie pójść do kościoła, niech modli się w domu lub tam gdzie jest.  

Także w środę krótka Nowenna do MB Nieustającej Pomocy a po niej roraty. O czynne 

włączenie się do Nowenny proszę Różę Fatimską – p. Teresy Kmiotek. 

6.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się Kamil Wójtowicz z par. 

św. Bartłomieja w Dębowcu i Paulina Stankowska z par. Harklowa. Zap. I.  

7.  Dziękuję grupie sprzątającej, za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę osoby z Głębokiej. 

8.  Znamy już datę przyszłorocznego bierzmowania dla uczniów klas ósmych. Odbędzie się 

ono (o ile nic nie ulegnie zmianie) 9 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową) o godz. 

12.00 w parafii Osobnica.   

9.  Do nabycia są świece na stół wigilijny. Mniejsza po 6 zł., większa po 15 zł. 
10.  Trwa ogólny synod biskupów. Link do przebiegu Ogólnego Synodu Biskupów w naszej diecezji 

znajduje się pod adresem: www.synodrzeszow.pl 

11.  Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że 9 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 17:00  

w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, odbędzie się spotkanie 

informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania zaprezentowane 

zostaną podstawowe informacje dotyczące zasad programu, przedsięwzięć objętych 

dofinansowaniem, potencjalnych Beneficjentów oraz wysokości i formy dofinansowania. Ze 

względu na sytuację epidemiologiczną liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy 

telefoniczne do dnia 8 grudnia 2021 r. pod numerem telefonu 13 44 917 58 lub na adres email: 

czystepowietrze@skolyszyn.pl. Dla uczestników spotkania przewidziano gadżety. 

12.  Pan Organista w poniedziałek odwiedzi pozostałych mieszkańców Harklowej. We wtorek i 

środę mieszkańców Kunowej, w czwartek i piątek mieszkańców Grudnej Kępskiej.  
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