
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.2019  

1.  Dziś po Sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych. Także dziś na 

Mszy św. o 16.00 dzieciom z klas III SP zostaną wręczone różańce.  

2.  Jutro wspomnienie Najświętszej Maryji Panny Różańcowej. Zapraszamy do udziału  

w Różańcu. W tygodniu o godz. 17.00, a w niedziele o 16.00. Zachęcamy też do 

prowadzenia różańca różne grupy i wspólnoty działające przy naszej parafii jak również 

poszczególne klasy ze szkół na terenie parafii.  

3.  Spotkania duszpasterskie:  

 We wtorek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla ministrantów 

 W piątek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 

siódmych.  

4.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny połączonej z odmawianiem 

różańca proszę Różę Matki Bożej Różańcowej. 

5.  Za tydzień zbiórka do puszek na Dzień Papieski. Również za tydzień o godz. 18.00 w par. 

Osobnica ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie połączone z odpustem 

parafialnym. 

6.  Msza św. w intencji pielgrzymów, którzy w tym roku pielgrzymowali do Lwowa będzie 

odprawiona w niedzielę 20 października o godz. 16.00. 

7.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła. W ubiegłą 

niedzielę zebraliśmy na ten cel 490 zł.  

8.  Dziękuję także  za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na budowę naszej kaplicy 

cmentarnej. 

9.  Bóg zapłać kilku osobom za nieocenioną pomoc przy budowie kaplicy cmentarnej: panu 

Adamowi Kuchcie wraz z pracownikami za pomoc przy kopaniu fundamentów, panu 

Mirosławowi Kuś za wypożyczenie ubijarki do ziemi, panu Janowi Majewskiemu za 

życzliwość w udostępnianiu i załatwianiu spraw związanych z transportem materiałów 

potrzebnych na budowę.  

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

w kościele i zakup kwiatów. Grupa złożyła 150 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Harklowej: Kowalska, Ciekielska, Kardaś, Dranka, Sepioł, Tusińska, Dranka, 

Miśkowiec, Staniszewska, Biesiada, Psiuk, Dyląg i Gomółka Halina. Sprzątanie w piątek 

wieczorem po Mszy św.  

11.  Słowo Przewodniczącego KEP o udziale w wyborach.  

www.parafiaharklowa.pl 

 

 


