
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 9.6.2019  
  

1.  1. Dziś Zielone Świątki kończące okres Komunii świętej wielkanocnej. Odpust w kaplicy  

w Grudnej Kępskiej. Za odśpiewanie Hymnu do Ducha Świętego, przyjęcie Komunii świętej 

i modlitwy w intencjach Ojca świętego można zyskać odpust zupełny.  

2.  2. Jutro w drugi dzień Zielonych Świątek – święto Matki Kościoła. Msze święte o 6.30 i o 

18.00. W Grudnej Kępskiej o 17.00.  

3.  3. Jutro wieczorem po Mszy św. spotkanie dla kandydatów na ministrantów.  

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

VII. 

5.  5. Parafia Osobnica zaprasza w najbliższy czwartek na nabożeństwo fatimskie. Rozpoczęcie  

o godz. 19.00.  

6.  6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary w kopertach przeznaczone na inwestycje w parafii.   

W ubiegłą niedzielę ponad 80 osób/rodzin złożyło pieniądze na ten cel, niektórzy przesłali na 

konto parafialne. Bóg zapłać! Ze zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych na skutek 

ostatnich powodzi zebrano 1053 zł. Pieniądze zostały przesłane na konto Diecezjalnej Caritas. 

7.  7.  Bóg zapłać czterem Panom, którzy kilka godzin pracowali przy koszeniu trawy poniżej 

plebanii. Nie chcieli, by im dziękować imiennie, dlatego czynię to anonimowo. 

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

Grupa złożyła 180 zł. Za te pieniądze (po dołożeniu reszty) zostały zakupione kwiaty na ołtarz 

główny i boczne. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Kunowej: Leśniak, Gnatek, 

Szudy, Bogdan, Puchalska, Kwilosz, Koszyk, Augustyn, Klęba, Sikora. Sprzątanie będzie  

w piątek wieczorem po Mszy św.   

9.  9. WSD w Rzeszowie organizuje już od kilku lat akcję powołaniową o nazwie MOST 

MODLITEWNY. Akcja polega na włączeniu się poszczególnych parafii w konkretnym dniu  

w modlitwę o nowe powołania do służby Bożej. Nasza parafia ma przeprowadzić taki MOST 

MODLITEWNY w najbliższy wtorek, dlatego o godzinie 18.00 poprzedzimy Mszę świętą 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem Litanii do Serca Pana Jezusa oraz 

modlitwą o powołania. Serdecznie zapraszam do liczniejszego udziału w tym dniu we 

wspólnej modlitwie.  

10.  10. W tym roku procesja na Boże Ciało pójdzie w kierunku Głębokiej. Proszę jak zawsze  

o przygotowanie Ołtarzy w stałych miejscach i o włączenie się mieszkańców z tych okolic  

w przygotowanie dekoracji.  

11.  11. Dziś 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 

 

 


