
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.8.2019  

1.  W zeszłym tygodniu  na kościół w Sowinie zebrano 2337 zł. Członkowie tamtejszej Rady 

Parafialnej wraz z ks. Proboszczem składają serdeczne Bóg zapłać.  

2.  W piątek wspomnienie bł. ks. Władysława Findysza. 

3.  Bardzo dziękuję panom Kulewicz i Wojnarowicz wraz z pomocnikiem jak również panu 

Łaskawskiemu za nieocenioną pomoc przy drzewie obok plebanii i w sadzie poniżej. 

Panu Sepiołowi dziękuję za żarówki do oświetlenia kościoła.  

4.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

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

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

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

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

w kościele i złożoną ofiarę 340 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby  

z Głębokiej: Rokitowska, Dąbrowska, Klęba, Kowal, Kosińska, Augustyn, Klęba, 

Biernacka, Kmiotek, Tokarczyk, Haberek i Data. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy 

św. 

6.  Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła.  

7.  Ogłoszenie o Parafiadzie organizowanej przez par. Osobnica. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Gości w dniu  25-08-2019 (niedziela) na 

„Parafiadę”,która rozpocznie się Mszą św. o godz. 15:00 z udziałem Chóru „CECYLIANUM”. 

Około 20 minut przed Mszą św. zostanie zaśpiewana również przez chór Koronka do 

Miłosierdzia Bożego w intencji chorej Marty. Następnie na placu przy Parafialnym Domu 

Kultury odbędzie się „Piknik Charytatywny”, na którym nie zabraknie licznych atrakcji dla dzieci 

i młodzieży: zjeżdżalnie, gry, konkursy, wata cukrowa, popcorn, lody, zapiekanki, frytki oraz 

przepyszne domowe wypieki, ciasta i bigos przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich. Będzie można również nabyć przepiękne rękodzieła wykonane przez Panie z 

Dziennego Domu Pomocy oraz wiele innych. Imprezę uświetnią występy artystyczne uzdolnionej 

młodzieży z naszej parafii jak również zaproszeni goście m.in. znanej solistki Aleksandry 

Tockiej, młodzieży z programu The Voice Kids. Tradycyjnie zaszczyci nas swoją obecnością z 

piękną ludową muzyką niezawodna Kapela Trzcinicoki. Cały dochód ze sprzedaży zostanie 

przekazany na leczenie naszej Parafianki Marty. 

8.  Parafia Osobnica wraz z naszą parafią organizuje wycieczkę do Lwowa w dniach 20 – 22 

września (piątek – niedziela). W programie najważniejsze atrakcje Lwowa przybliżone przez 

tamtejszego przewodnika. Koszt wyjazdu około 230 zł. Cena zawiera przejazd autokarem, 

posiłki, bilety wejściowe na główne atrakcje, opłatę przewodnika. Zapisy będą w zakrystii po 

Mszach świętych do końca tygodnia. Przy zapisie prosimy o podanie numeru PESEL, adresu, 

numeru telefonu i uiszczenie opłaty. Na wyjazd potrzebny jest paszport.  

9.  Zgodnie z decyzją ks. Biskupa Ordynariusza w naszej parafii nastąpiły zmiany 

personalne. Ks. Robert Dziedzic od najbliższej środy przechodzi na roczny urlop na 

poratowanie zdrowia. Będzie niedaleko od nas – w par. Załęże. Dziękując za wszystko, 

życzymy mu Bożego błogosławieństwa i opieki MB Nieustającej Pomocy. Nowym 

wikariuszem został mianowany ks. Witosław Kardaś, pracujący ostatnio w parafii 

Straszydle.  

www.parafiaharklowa.pl 


