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1.  Dziś Dzień Papieski. Zbiórka do puszek na żywy pomnik św. Jana Pawła II.  

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

różańca proszę Różę Fatimską – pani Teresy Kmiotek. 

3.  W piątek święto Łukasza Ewangelisty – pamiętajmy w modlitwie o pracownikach służby 

zdrowia. 

4.  Za tydzień Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień misyjny. Również za tydzień jak 

co roku będzie w naszej parafii tzw. liczenie wiernych obecnych na Mszy św.  

i przystępujących do Komunii św. 

5.  Spotkania duszpasterskie:  

 We środę wieczorem po Mszy św. spotkanie dla rodziców ministrantów (m.in.  

w sprawie RODO) a także kurs dla lektorów 

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

ósmych. Swoje spotkanie będzie też miał KSM. 

6.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach przeznaczone na budowę kaplicy cmentarnej. W sumie 

zebraliśmy łącznie z wpłatami w ciągu tygodnia na konto parafialne 36 350 zł. 388 rodzin 

w ostatnim czasie złożyło ofiary materialne na ten cel. Dwie z nich złożyło po 500 zł., 

cztery po 200 zł, pozostali w zdecydowanej większości po 100 zł. Mam nadzieję, że do 

końca roku pozostałe rodziny złożą wyznaczoną kwotę. Do tej pory wydaliśmy na budowę 

kaplicy niespełna 61 000 zł. Pieniądze zebrane podczas kolędy, jak również te ostatnio 

pomogły pokryć te wydatki. Prace trwają nadal i wkrótce potrzebne będą kolejne 

pieniądze, ale jestem dobrej myśli, że kolejne rodziny wpłacą na czas brakującą kwotę.     

7.  Bóg zapłać kilku osobom za nieocenioną pomoc przy budowie kaplicy cmentarnej: panom 

Krawczykom za pomoc przy podłączeniu kanalizacji, która będzie w kaplicy cmentarnej;  

panu Janowie Fiega wraz z pomocnikami za przyłącz prądu potrzebnego na ten czas przy 

pracach budowlanych; panu Tolkowi Fiega za użyczenie prądu i odnowienie naszego 

kontenera na śmieci.  

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

w kościele i zakup kwiatów. Grupa złożyła 80 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Harklowej: Mazur, Lichota, Iwona Gomółka, Czajka, Bigos, Zegarowska i 

Sepioł. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

9.  Można już składać kartki wypominkowe, albo do skrzynki, albo osobiście u ks. 

Proboszcza lub u ks. Katechety. Pamiętajmy, aby pisząc wypominki zaznaczać, czy są to 

wypominki roczne, czy miesięczne, i przed którą Mszą w niedzielę mają być czytane. 

Kartki wspominkowe wyłożone są w kościele i w kaplicy. 
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