
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

II NIEDZIELA ADWENTU – 4.12.2022 

 
 

1.  Serdeczne Bóg zapłać za ofiary w kopertach  z ubiegłej niedzieli z przeznaczeniem na 

ogrzewanie kościoła. Dzisiejsze – inwestycyjne przeznaczamy na zapłacenie zaległości, 

jakie jeszcze mamy odnośnie parkingu przy kaplicy cmentarnej.  
2.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy a po niej roraty.  O czynne włączenie 

się do Nowenny proszę Różę MB z Lourdes p. Kmiotek.  

3.  W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte o 6.30  

i 17.00. W Grudnej Kępskiej o 16.00. Wieczorem w Harklowej 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. 
4.  Dziś zbiórka do puszek w ramach ogólnopolskiej akcji Pomocy Materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. 
5.  Rada Rodziców, Uczniowie i Pracownicy SP w Kunowej zapraszają na kiermasz 

bożonarodzeniowy 11 grudnia (niedziela) o godz. 14.00. Odbędzie się on w szkole 

podstawowej w Kunowej. Szczegóły na plakacie.  
6.  Od środy, o ile zdrowie pozwoli, od godz. 9.30 pan Organista będzie kontynuował swoją 

kolędę z opłatkami. Dalsze informacje za tydzień. 
7.  Znamy już datę przyszłorocznego bierzmowania dla uczniów klas ósmych. Odbędzie się 

ono 18 lutego (sobota) o godz. 12.00 w parafii Osobnica. 
8.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną 400 zł. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej: Stusowski 

Ł., Stusowski T., Stusowska Apolonia, Kudła, Kiełtyka, Kosiba, Stachaczyński. 
9.  Parafia ma do sprzedania kilkanaście metrów drzewa, jakie zostało przygotowane po 

usunięciu drzew rosnących wzdłuż ogrodzenia cmentarza i poniżej farmy fotowoltaicznej. 

W miejsce usuniętych drzew zostały nasadzone nowe – klony zwyczajne. 

Zainteresowanych zakupem drzewa, bardzo proszę o kontakt z kancelarią parafialną, albo 

osobiście z ks. Proboszczem.  
10.  Do nabycia są świece na stół wigilijny. Mniejsza po 8 zł., większa po 18 zł. 

11.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się Justyna Anna Gaborska 

(par. Trzcinica) i Marcin Szymański (par. Harklowa). Zapowiedź I.  
12.  Caritas Polska ogłosiła adwentową akcję pod nazwą „Dzieci dzieciom”. Jej celem jest 

zebranie w pierwszych 2 tygodniach Adwentu, tj. 28.11-11.12 słodyczy w parafiach, np. 

podczas Mszy św. roratnich lub w szkołach przy koordynacji szkolnych kół Caritas. 

Słodycze te zostaną przekazane dzieciom na Ukrainie. Można więc na roratach, albo w 

szkole przynosić w tym tygodniu słodycze, które następnie przekażemy wraz z 

pozostałymi paczkami na Ukrainę.  
13.  Siostry zakonne z Krakowa zapraszają do udziału w rekolekcjach adwentowych. 

Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej naszej parafii. 
 

 


