
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2022 

 
 

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.  Dziś ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. A za tydzień 

kochani na zapłacenie zaległości, jakie jeszcze mamy odnośnie parkingu przy kaplicy 

cmentarnej.  
3.  Od jutra na godz. 17.00 zapraszamy do udziału w roratach z lampionami szczególnie 

dzieci i uczniów szkoły podstawowej. Codziennie będzie losowanie poświęconej figurki 

MB, którą będzie można na jeden dzień zabrać do domu, by tam wspólnie z innymi 

pomodlić się przy niej, a następnie w kolejnym dniu, by ją na powrót przynieść do 

kościoła. Przed ołtarzem będzie skrzynka, do której bardzo proszę, aby dzieci 

uczestniczące w Roratach wrzucały kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem. Z tych kartek 

będą losowane drobne upominki. W czasie rorat będzie też krótkie kazanie skierowane 

głównie do najmłodszych. 
4.  We wtorek wieczorem po Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej. 

5.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy a po niej roraty.  O czynne włączenie 

się do Nowenny proszę Różę Fatimska p. Teresy Kmiotek. Po Mszy św. spotkanie 

dla klas ósmych.  
6.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek  

w kościele parafialnym od godz. 16.30, a w Grudnej Kępskiej od godz. 16.00. 
7.  W I sobotę miesiąca od godz. 8.00 odwiedziny chorych w domach 

8.  Za tydzień po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. Zbiórka do puszek  

w ramach ogólnopolskiej akcji Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
9.  Serdecznie dziękuję niepełnej grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła 

ofiarę pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej: Ducal, 

Wąsacz, Klęba, Brągiel, Maciuszek, Kmiotek, Belniak i Libuszewska.. 
10.  Do nabycia są świece na stół wigilijny. Mniejsza po 8 zł., większa po 18 zł. 

11.  Zachęcam do włączenia się w akcje: Torba Miłosierdzia i Paczka dla Ukrainy. Chodzi o 

zbiórkę artykułów spożywczych o przedłużonym terminie ważności i innych materiałów 

przydatnych na co dzień. Szczegółowy wykaz w gablocie i na naszej stronie parafialnej.  
12.  Od jutra od godz. 9.30 pan Organista rozpocznie swoją kolędę z opłatkami. Rozpocznie 

od krzyżówki w Centrum, następnie w kierunku Osobnicy, potem Garncarzówka, Osiedle i 

ewentualnie Harklowa Pola. Dalsze informacje za tydzień. 
13.  Na stoliku za ławkami są do wzięcia odblaskowe opaski poprawiające nasze 

bezpieczeństwo na drogach po zmroku. Serdeczne Bóg zapłać sponsorowi.  
14.  „Kino FARYS w Bieczu zaprasza na film fabularny poświęcony Kardynałowi 

Stefanowi Wyszyńskiemu pt. „Prorok”. Film opowiada o prymasie Polski, który po 
trzech latach internowania przez władze komunistyczne ponownie staje na czele 
Kościoła w Polsce. 

Film wyświetlany będzie  od 02 do 06  grudnia 2022 o godz. 17:30. 

Bilety w cenie 16 zł (normalny) i 14 zł (ulgowy).” 



 
 

 

 

 

 

 


