
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 2.6.2019  
  

1.  1. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec. Codziennie w miesiącu czerwcu będziemy na koniec Mszy św. po 

południu odmawiać Litanię do Serca Pana Jezusa. Zachęcamy także do prywatnego jej odmawiania. 

2.  2. Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na inwestycje w parafii, m. in. na zapłacenie za prace 

na cmentarzu. Dziękuję tym, którzy pamiętają. Również dziś w kościołach całej diecezji jest 

przeprowadzana zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych na skutek ostatnich powodzi.  

3.  3. Na ogrzewanie kościoła w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 520 zł. Bóg zapłać.  

4.  4. We czwartek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. VII. 

5.  5. W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiadamy w kościele parafialnym od 17.15, a w 

Grudnej od 17.00. 

6.  6. Na stoliku za ławkami są do zabrania rozkładane obrazki z Nowenną Pompejańską, do prywatnego 

odmawiania. Zachęcamy do podjęcia takiej formy modlitwy, zwłaszcza jeśli mamy jakąś trudną 

sprawę do omodlenia. 

7.  7.  Mam prośbę do mężczyzn z parafii, którzy dysponują wolnym czasem, aby we środę popołudniu, jeśli 

pogoda pozwoli przyszli na plebanię z kosiarkami żyłkowymi, byśmy mogli wykosić trawę, która już 

zdążyła narosnąć poniżej plebanii i wokół niej. Zapraszam na godz. 16.30.  

8.  8. Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku w kościele i zakup 

pięknych kwiatów. Bardzo dziękuję także Paniom z KGW w Harklowej za przystrojenie nowymi 

kwiatami naszych feretronów. W tym tygodniu do sprzątania i skoszenia trawy przy kościele prosimy 

osoby z Kunowej: Bochnia Katarzyna, Wójcik, Jagielska, Smaś, Stój, Kwilosz, Płaskonka, Fietko, 

Gawlińska, Balwierz Grażyna i Paulina, Stachaczyńska. Sprzątanie będzie w piątek wieczorem po 

Mszy św.   

9.  9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

 Konrad MIERZWA zam. Rożnowice i Beata WIELOPOLSKA zam. Głęboka – zap. III 

 Marcin BUGIEL zam. Jedlicze i Judyta PODRAZA zam. Harklowa – zap. III 

 Jakub GORCZYCA zam. Harklowa i Aneta GOLEŃ zam. Harklowa zap. III  

10.  10. Zapraszamy chłopców z klasy III, po I Komunii do służenia przy ołtarzu. W najbliższy czwartek  

wieczorem po Mszy św. spotkanie dla wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do grona kandydatów na 

ministrantów.  

11.  11. Wójt Gminy Skołyszyn oraz GOKiCz w Skołyszynie zapraszają dzisiaj na piknik rodzinny z okazji 

Dnia Dziecka. W programie wiele zabaw, gier i konkursów. W trakcie pikniku można będzie 

bezpłatnie skorzystać z atrakcji wesołego miasteczka.  

12.  12. Za tydzień Zesłanie Ducha Świętego - odpust w Grudnej Kępskiej. O godz. 9.30 uroczysta Suma. 

Zapraszamy w imieniu mieszkańców Grudnej.   

13.  13.  Za tydzień przy naszej Szkole w Harklowej organizowany jest piknik rodzinny, na który 

zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci wraz z rodzicami. Będą konkursy, zabawy i coś 

słodkiego do zjedzenia. Początek o 14.30.   

www.parafiaharklowa.pl 

 


