
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.9.2019  

1.  Dzisiaj po Sumie i w Grudnej K. zmiana tajemnic różańcowych. A po zmianie tajemnic 

krótkie spotkanie dla Członków Róż Różańcowych. Dziś o 14.00 wedle decyzji władz 

państwowych i diecezjalnych zabrzmią we wszystkich kościołach dzwony jako 

upamiętnienie 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

2.  Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego będą dla uczniów Harklowej i Kunowej  

w poniedziałek o godz. 8.00, natomiast dla uczniów Grudnej Kępskiej również o 8.00  

w kaplicy w Grudnej K. Inauguracja nowego roku w szkole w Harklowej o godz. 9.00, 

zaś  w Kunowej o 9.30. 

3.  Spotkania duszpasterskie:  

 We wtorek wieczorem po Mszy św. dla ministrantów i lektorów. Zapraszamy 

nowych chętnych do służby przy ołtarzu.  

 W piątek wieczorem po Mszy św. dla KSM-u i osób pragnących należeć do tego 

Stowarzyszenia 

 W sobotę o 15.00 dla scholi i dziewczynek, które także chciałyby przynależeć do 

scholi  

4.  Spowiedź z okazji I piątku miesiąca i rozpoczęcia roku szkolnego będzie w Grudnej  

w piątek o godz. 16.30 – po niej Msza św., a w kościele parafialnym od godz. 17.15.  

5.  W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 odwiedzimy chorych w domach. Zaś 

wieczorem na 18.00 zapraszamy na Mszę świętą, a po niej na nabożeństwo fatimskie.  

6.  Od przyszłej niedzieli wraca zwykły porządek Mszy świętych. W tygodniu będą one  

o 6.30 i o 18.00, zaś w niedziele powróci Msza św. o godz. 16.00. 

7.  Bardzo dziękuję panu Adamowi Kuchta wraz z pomocnikami za pomoc przy 

uszczelnieniu dachu kościoła. A panu Tomaszowi Sepiołowi za wymianę oświetlenia 

ołtarza.  

8.   Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary materialne w kopertach przeznaczone na inwestycje  

w parafii, a konkretnie na remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienki dla naszego 

nowego ks. wikariusza- ks. Witosława. W zeszłym tygodniu na ogrzewanie kościoła 

zebraliśmy 610 zł. 

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

w kościele, zakup kwiatów i złożoną ofiarę 370 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Głębokiej: Zawisza, Marszałek, Deda, Szylak, Woźniak, Kwilosz, Gawlak, Stygar, 

Bogdan, Gliwa i Bronowicz. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

10.  Pan Sołtys z Kunowej zaprasza na spotkanie wiejskie, które odbędzie się w najbliższy 

piątek (6 września) o godz. 18.00 w SP w Kunowej.  

11.   Ogłoszenie Burmistrza Biecza:  

Burmistrz Biecza oraz Sołtysi sołectwa Głębokiej i Grudnej Kępskiej zapraszają 

wszystkich mieszkańców obu sołectw na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się zgodnie  

z ustalonym harmonogramem:  

- Głęboka – 7 września (sobota) o godz. 16.00 w Domu Ludowym w Głębokiej  

- Grudna Kępska – 7 września (sobota) o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Grudnej 

Kępskiej; 

www.parafiaharklowa.pl 


