
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.9.2019  

1.  Dzisiaj po Mszach świętych Panie z naszego oddziału Caritas będą zbierać ofiary do puszek z 

przeznaczeniem na leczenie ciężko chorych chłopców, u których stwierdzono dziecięce 

porażenie mózgowe. Będziemy wdzięczni za każdy grosz.  

2.  Spotkania duszpasterskie:  

 We wtorek wieczorem po Mszy św. dla kandydatów na lektorów.  

 We środę wieczorem po Mszy św. dla rodziców dzieci I-Komunijnych 

 W piątek dla KSM-u 

3.  We środę święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. Do czynnego włączenia się 

do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę Niepokalanego Poczęcia NMP - pani Teresy 

Belniak. 

4.  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w Kościele kolejny Tydzień Wychowania. Przebiegać będzie 

pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” 

5.  W imieniu żony śp. Grzegorza Chmielowskiego składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom, którzy zamówili Msze święte za Zmarłego. Wszystkie one zostały odprawione w 

Ziemi Świętej na Górze Tabor.   

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

w kościele i zakup kwiatów. Dziękuję panu Kulewiczowi za skoszenie trawy na skarpie przy 

kościele. Przykre, że nie wszyscy wyczytani przyszli do sprzątania. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Harklowej: Ducal, Wąsacz, Libuszewska, Brągiel, Szarek, 

Stusowska, Buś, Belniak, Stusowska, Kosiba, Kmiotek, Kosiba i Stachaczyńska. Sprzątanie w 

piątek wieczorem po Mszy św.  

7.  Wójt Gminy Skołyszyn zwołuje zebranie wiejskie w Harklowej, które odbędzie się w 

Domu Ludowym dnia 17 września (wtorek) o godzinie 18.00. Będą poruszane sprawy 

związane z przeznaczeniem środków z Funduszu Sołeckiego. 

8.    Lekarz Weterynarii ogłasza szczepienie psów w Głębokiej i w Grudnej Kępskiej w 

sobotę 21 września.  

9.  Serdeczne Bóg zapłać ludziom dobrej woli, których jak widać w Harklowej nie brakuje. 

Tym razem dziękuję Panom Adamowi Kuchcie wraz z pomocnikami za tymczasową 

reperację dachu na kościele i pomoc w pracach na cmentarzu, Sołtysom z Harklowej i 

Kunowej za pomoc w zorganizowaniu materiałów na budowę naszej kaplicy cmentarnej. 

Dziękuję Panu Stecowi za piękne uformowanie żywopłotu wokół kościoła. Panu 

Wacławowi Jarkowi za zrobienie nowej tablicy na nasze ogłoszenia.   

10.  W piątek wyrusza pielgrzymka do Lwowa. Wyjazd z racji logistycznych będzie spod kościoła w 

Osobnicy. O godzinie 15.00 zbiórka w Osobnicy. Wyjazd najpóźniej o 15.30. Proszę osoby, które 

jeszcze nie dopełniły formalności o uzupełnienie danych. Ponieważ zapisało się u nas więcej osób 

niż może pomieścić jeden autobus, dlatego kilkanaście osób będzie podróżowało z parafianami z 

Osobnicy. Na miejscu pobytu oczywiście zakwaterowanie i wspólne posiłki będą w jednym 

budynku. W programie: Starówka: katedra łacińska i ormiańska. Rynek: ratusz, kamienica 
królewska, muzeum poczty i apteka – muzem z zewnatrz, kościół podominikański, budynek pór 
roku, opera, kaplica Boimów. Cmentarz Łyczakowski, ewentualnie Kopiec 300-lecia Unii 
lubelskiej 

11.  GRUDNA KĘPSKA: Zbiórka na kaplicę w miesiącu sierpniu wyniosła 2620 zł. serdeczne Bóg zapłać 

ofiarodawcom 

www.parafiaharklowa.pl 


