
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.6.2019  
  

1.  Dziś odpust parafialny ku czci Niepokalanego Serca NMP. Naszej uroczystości 

przewodniczy ks. Krzysztof Stawarz – wikariusz z Cieklina. Serdeczne Bóg zapłać za 

obecność i wygłoszone do nas Słowo Boże.  

2.  Przypominamy, że od zeszłego poniedziałku obowiązuje wakacyjny porządek Mszy 

świętych. W tygodniu Msze święte rano są o godz. 7.00, po południu o 18.00. W sobotę 

Msza święta o godz. 18.00 jest Mszą św. niedzielną, zaś w samą niedzielę Msze św. są  

o 7.30, 9.30 (Grudna Kępska) i o 11.00. Nie ma Mszy św. o 16.00.  

3.  Przypominamy też, że kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna jest od środy do 

piątku wieczorem, bezpośrednio po zakończonej Mszy św. W sytuacjach wyjątkowych, 

poza godzinami urzędowania.  

4.  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim osobom życzliwym, którzy w tym tygodniu 

przychodzili nam z różnoraką pomocą: panom usuwającym usterki przy zbiorniku 

wyrównawczym do CO na plebanii, panom pracującym przy oczyszczeniu naszej studni, 

koszącym trawę wokół kościoła, Strażakom dowożącym nam wodę, gdy braknie.  

5.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na ogrzewanie kościoła. Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom.  

6.  Księża Redemptoryści z Tuchowa zapraszają na odpust parafialny, który rozpocznie 

się jutro o 18.00 i potrwa do przyszłego wtorku włącznie. Każdego dnia zapraszane są  

w sposób szczególny inne grupy duszpasterskie. Na zorganizowanie autokaru jest nieco za 

późno. Myślę, że w przyszłym roku się poprawimy, ale zachęcamy do prywatnego 

wyjazdu na tamtejsze uroczystości. Szczegółowy program Wielkiego Odpusty 

Tuchowskiego jest w gablocie i na naszej stronie internetowej parafii.  

7.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku  

w kościele . Grupa złożyła 310 zł. Bóg zapłać! W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Kunowej - Jagielonki: Piwowar, Urbanik, Acela, Biernacka, Sepioł, Rak, Tajak, 

Marszałek, Dzięglewicz, Stygar, Piątek, Warywoda, Adamus, Wojnarowicz, Szychta  

i Wróżek.  Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

8.  W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.  

9.  Spowiedź w kościele parafialnym będzie w piątek mniej więcej pół godziny przed 

wieczorną Mszą świętą. W Grudnej zaś o godz. 17.00 a bezpośrednio po niej Msza św.   

10.  W sobotę od godz. 8.30 udamy się z posługą do chorych.  

11.  Wieczorem o godz. 18.00 Msza św. a po niej różaniec fatimski.  

12.  W niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Ofiary w kopertach przeznaczamy na 

inwestycje w parafii – w większości na opłacenie wycinki i pielęgnacji dębów na 

cmentarzu. 

13.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Damian Wójcikiewicz 

zamieszkały w Bieczu i Oliwia Stachnik zamieszkała w Kunowej. Zapowiedź I.  

 

www.parafiaharklowa.pl 


