
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.9.2019  

1.  Bóg zapłać za ofiary materialne w kopertach przeznaczone na inwestycje  

w parafii, a konkretnie na remont pomieszczeń mieszkalnych i łazienki na plebanii. 

2.  Spotkania duszpasterskie:  

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

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

3.  W piątek spotkanie  dla młodzieży – kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII 

SP w Bazylice w Dębowcu. Początek o godz. 17.00. W programie zawiązanie wspólnoty, 

czuwanie modlitewne, Msza święta z Biskupem. Obecność kandydatów obowiązkowa. 

Dojazd ze względu na bliską odległość – we własnym zakresie. Młodzież proszona jest o 

wpisanie się na listę obecności u ks. Witosława po Mszy świętej w Dębowcu, przy 

drzwiach Bazyliki. 

4.   W sobotę w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA pod Krzyżem zapraszamy do udziału 

w krótkim nabożeństwie adoracji krzyża. Nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 18.00. I 

zaraz po nim (mniej więcej około 18.30) będzie Msza święta.  

5.  W przyszłą niedzielę o ile dopisze pogoda - piesza pielgrzymka z naszej parafii do 

Dębowca. Zapraszamy grupy dziecięce, scholę, ministrantów, młodzież,  kandydatów do 

bierzmowania, KSM i dorosłych. Wyjście z parkingu przy kościele o godz. 7.00. Suma 

odpustowa o godz. 11.00. Szczegółowy program odpustu na plakacie w gablocie przy 

kościele. 

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

w kościele, zakup kwiatów i złożoną ofiarę 250 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Głębokiej: Jasiczek, Kwilosz, Wielopolska, Wszołek, Solarz, Sendra, Knapik, 

Kulewicz, Litwa, Korzeniowska i Stec. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. Mam 

prośbę, aby ktoś ze sprzątających skosił trawę rosnącą na skarpie przy kościele. Można 

skosić w piątek albo w sobotę. Kiedy wygodniej.  

7.  Sołtys Harklowej informuje, że w dniach 12, 13 i 16 września w godzinach 8.00 – 15.00 

będzie odbierał podatek rolny. Natomiast Sołtys z Kunowej informuje, że podatek rolny 

będzie odbierał w dniach 13, 14 i 16 września w godzinach 10.00 – 17.00. 

8.    Lekarz Weterynarii – Tadeusz Czajka informuje, że w dniu 10 września (wtorek) 

odbędzie się w Kunowej obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Więcej 

informacji na plakatach i stronie internetowej Gminy Skołyszyn.  

9.  W gablocie znajdziemy też informację skierowaną do właścicieli czworonogów 

mieszkających w Harklowej. Szczepienie ich psów będzie 11 września (środa) w 

godzinach podanych w gablocie. Koszt szczepienia 25 zł. 

10.    Ogłoszenie Burmistrza Biecza:  

„Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do przyłączenia się do Akcji 

Charytatywnej na rzecz Jakuba i Macieja Walągów z Gorlic. 

W dniu 15 września 2019 r. po mszach świętych zorganizowana zostanie zbiórka 

pieniężna, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację 

Jakuba i Macieja. U chłopców stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, ponadto 

padaczkę u Jakuba oraz astmę oskrzelowo-płucną u Macieja. Z góry dziękujemy za każdą 

okazaną pomoc.” 

www.parafiaharklowa.pl 


