
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.8.2019  
  

1.   Dziś zmiana tajemnic różańcowych. 

2.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na inwestycje w parafii. Na 

ogrzewanie kościoła w ubiegła niedzielę zebraliśmy 390 zł. Serdeczne Bóg zapłać 

wszystkim ofiarodawcom, którzy także na konto parafialne wpłacają ofiary.   

3.  Bóg zapłać pracującym w ubiegłym tygodniu na rzecz naszej parafii. Dziękuję panu 

Sołtysowi za wykoszenie trawy przy cmentarzy, zaś panu Adamowi Sepiołowi za 

skoszenie trawy przy naszym parkingu poniżej plebanii.  

4.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Przemysław Trzaskoś zam. Biecz i Aleksandra Kosiba zam. Grudna Kępska zap.I 

 Daniel Rączka zam. Jasło i Manuela Waśko zam. Harklowa, zap. I 

 Piotr Witalec zam. Jasło i Justyna Stec zam. Harklowa, zap. I  

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

w kościele i złożoną ofiarę 255 zł. Bóg zapłać! W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Głębokiej: Baron, Wątroba, Dybka, Jarczak, Bajorek, Janowiec, Pruchniewicz, 

Kozik, Wszołek, Szychta i Szychta. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

6.  Koło Gospodyń Wiejskich w Harklowej organizuje 18 sierpnia (niedziela) jednodniową 

wycieczkę do Sandomierza. Koszt pokrywa KGW. Chętnych prosimy o zapisywanie się 

w sklepie ogrodniczym w Harklowej.  

7.  Za tydzień po Mszach świętych będzie zbiórka do puszek na rzecz kościoła  

w Sowinie.  

8.  Kustosz parafii Lipinki zaprasza na odpust w dniach 14-17 sierpnia b.r. Szczegóły na 

plakacie.  

9.  Szpital Specjalistyczny w Jaśle zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne 

wykonane nowoczesną technologią cyfrową, w ramach Populacyjnego Programu 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

10.  Burmistrz Biecza zaprasza mieszkańców Gminy Biecz na Kromer Biecz Festival, który 

odbędzie się w dniach 6 – 11 sierpnia 2019. Tegoroczna edycja poświęcona będzie 

muzyce epoki baroku. Wstęp wolny. 

11.  Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle 

ogłasza nabór na różne kierunki. Zainteresowanych odsyłamy do plakatu. Szkoła jest 

szkołą publiczna i bezpłatną. Przygotowuje do pracy w zawodach medycznych  

i społecznych. Rekrutacja nie ma ograniczeń wiekowych. 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 


