
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.2019 

1.  Dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. Dziś po Mszy św. o 16.00 koncert patriotyczny w 

wykonaniu naszego KSM – u. Zapraszamy do wysłuchania. 

2.  Dziś składamy życzenia solenizantowi - ks. Stanisławowi. Życzymy Mu wielu Bożych 

darów i opieki Maryji na każdy dzień życia. 

3.  W zeszłym tygodniu jako pomoc Kościołowi prześladowanemu w Sudanie Południowym 

zebraliśmy 895 zł. Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom.  

4.  Bóg zapłać za kolejne ofiary w kopertach złożone na budowę naszej kaplicy cmentarnej. 

Suma ofiar z ubiegłej niedzieli łącznie z tymi wpłaconymi na konto wyniosła 5 850 zł. 

5.  Bardzo dziękuję panom, którzy wczoraj trudzili się przy załadunku i rozładunku drzewa 

na nasz dach kaplicy cmentarnej. Dziękuję panu Balwierzowi, panom, którzy ciągnikami 

pomogli przewieźć materiały, czyli panom Kazimierzowi Goleniowi, Janowi Kuli, 

Krzysztofowi Pięta i panom przy rozładunku, czyli Witoldowi Halikowi oraz 

Bogusławowi Wąsacz i Kazimierzowi Gajda z Grudnej Kępskiej. Dziękuję też panu Fiega 

za umieszczenie na parkingu przy budującej się kaplicy przyczepy na chryzantemy.  

6.  Na jutro na godziny poranne około 7.30 potrzeba ze sześciu silnych panów, którzy 

dysponują czasem i chęcią, ponieważ trzeba ułożyć i pomalować drzewo na dach 

przywiezione wczoraj z tartaku. Jeśli znajdą się takie osoby proszę dziś o kontakt 

telefoniczny albo osobisty.  

7.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę MB 

Częstochowskiej pani Stefanii Dyląg.  

8.  Za tydzień w ramach jesiennej zbiórki na WSD w Rzeszowie składka przeznaczona 

będzie na ten cel, a w kopertach na ogrzewanie kościoła. 

9.  Temat  ŚMIECI na cmentarzu.  

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

w kościele. Grupa złożyła też ofiarę pieniężną na kwiaty w wysokości 300 zł. Bóg zapłać. 

W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej: Małgorzata Klęba, Ek, Zięba, 

Kuchta Renata, Kuchta Beata, Kuchta Paulina, Pytel, Orlikiewicz, Kozioł, Gołosińska i 

Gorczyca. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 
 


