
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA – 24.11.2019 

1.  Bardzo dziękuję młodzieży z KSM-u za pięknie przygotowany koncert patriotyczny w ubiegłą 

niedzielę. Mamy nadzieję, że niebawem znów będziemy świadkami kolejnego ich występu.  

2.  Dziś Niedziela Chrystusa Króla – patronalne święto KSM i AK. Po sumie wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. 

Za udział w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

3.  Dzisiaj po Mszach świętych zbiórka do puszek z przeznaczeniem na pomoc jesienną dla 

WSD w Rzeszowie. Z góry dziękujemy za każdy z serca ofiarowany grosz.  

4.  Spotkania duszpasterskie: we środę po Mszy św. dla lektorów, w piątek dla KSM-u.  

W Grudnej Kępskiej dla ministrantów we środę o 16.15. 

5.  Do czynnego włączenia się do najbliższej środowej Nowenny proszę Różę Niepokalanego 

Poczęcia NMP - pani Teresy Belniak.  
6.  W sobotę święto św. Andrzeja Apostoła. Wszystkim solenizantom życzymy wielu łask 

Bożych, opieki świętego Patrona i tego, co po ludzku najbardziej potrzebne, czyli zdrowia. 

7.  Za tydzień rozpoczniemy adwent. Po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic 

różańcowych. Składka przeznaczona będzie na cele diecezjalne, a ofiary w kopertach na 

inwestycje w parafii. 

8.  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 4900 zł. 

Prace przy budowie kaplicy jak widać nadal postępują. W tym tygodniu ciąg dalszy prac 

już przy dachu i jeśli byłyby dalsze środki na ten cel to może udałoby się przed zimą 

położyć blachę, ale jeśli nie będzie środków to niestety musimy poczekać do wiosny.   

9.  Bardzo dziękuję panom, którzy znów ochotnym sercem angażują się w budowę kaplicy. 

Tym razem chcę podziękować panom z Grudnej, Harklowej i Kunowej, którzy zajęli się 

przygotowaniem drzewa na dach kaplicy, a mianowicie: panu Balwierzowi z Kunowej, 

Zbigniewowi Kozioł, Kazimierzowi Gajda, Adamowi Dziuban, Bogusławowi Wąsacz, 

Dariuszowi Sokołowskiemu, Sławomirowi Chalibożek, Stanisławowi Piekarz, 

Szymonowi Gucfa, Robertowi Klęba, Ryszardowi Wojnarowicz, Władysławowi Szafarz, 

Stanisławowi Kwilosz i Romanowi Gumienny. Dziękuję też panu Tolkowi Fiega za 

pomoc przy mocowaniu prętów przy stropie kaplicy i za zajęcie się tematem uschniętych 

chryzantem. Panu Janowi Fiega za pomoc przy doprowadzenia prądu do naszej kaplicy 

cmentarnej. Dziękuję też panu Adamowi Kuchcie za wypożyczenie rusztowań i za pomoc 

przy pieciu CO, który mamy w naszym kościele.   

10.  W kilku sklepach na terenie naszej parafii będą od tego tygodnia wystawione pudełka Szkolnego 

Koła Caritas. Zachęcamy do włożenia tam przy okazji zakupów słodyczy lub przyborów 

szkolnych. Paczki jak co roku, zostaną wręczone z okazji nadchodzących Świąt  dzieciom  

z naszej Parafii. Dziękujemy właścicielom i pracownikom sklepów za prowadzenie tej akcji. 

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

w kościele. Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 390 zł. Bóg zapłać. W tym 

tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej: Maziarz, Stygar, Klęba, Wojnarowicz, 

Ducal, Sepioł, Słowik, Ducal, Wadas Alfreda i Joanna, Sepioł, Gajecka, Ducal i Rolek. 

Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

12.  Od wtorku od godz. 9.00 pan Organista rozpocznie swoją kolędę z opłatkami. 

Rozpoczęcie od Głębokiej w kierunku Harklowej, dalej Harklowa w kierunku Osobnicy. 

Dalsze informacje za tydzień. 
 


