
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 29.12.2019  
 

1.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie 

kościoła. Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na inwestycje w 

parafii.  

2.  We wtorek o 15.00 nabożeństwo błagalno dziękczynne na zakończenie starego 

roku 2019. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

3.  Msze święte w dni powszednie w tym tygodniu będą rano o godz. 7.00, 

popołudniowe zaś, z wyjątkiem wtorku - o 17.00.   

4.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. Spowiadamy w 

kościele parafialnym i w Grudnej Kępskiej od godz. 16.30. 

5.  Msze święte w Nowy Rok w porządku niedzielnym.   

6.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. Członków Róż zachęcamy do 

czynnego włączenia się w liturgię Słowa podczas Mszy św. o godz. 11.00. 

7.  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

 Krzysztof Gawlak - par. Harklowa i Natalia Wszołek - par. Rożnowice 

 Piotr Psiuk – par. Harklowa i Klaudia Pięta – par. Libusza 

ZAPOWIEDZI I 

8.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się w styczniu wyjątkowo w piątek 

zamiast w sobotę. Rozpoczniemy od godziny 8.00.  

9.  Porządek wizyty duszpasterskiej na poniedziałek – 30 grudnia:  
          PONIEDZIAŁEK (30 grudnia) 

 Ks. Proboszcz – Głęboka – rozpoczęcie od numeru 19 (Korzeniowski) a 

następnie lewa i prawa strona w kierunku Grudnej, dalej (od pani Stygar) 

lewa strona w kierunku na Wójtową (do krzyżówki). Od krzyżówki lewa 

strona w kierunku Harklowej. Zakończenie w Harklowej nr 427 (Kmiotek).   

 Ks. Witosław – prawa strona – Grudna Kępska – rozpoczęcie od numeru 

127 (Bielamowicz) – od strony Belnej – zakończenie nr 114 (Zawisza).  

Kolędę rozpoczynać będziemy o godz. 8.30 rano. Ciąg dalszy kolędy podamy w 

Nowy Rok. 

10.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za porządek w kościele. 

Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 290 zł. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Harklowej Pola: Stygar Lucyna, Stec, Gajda, Szafarz, 

Czyż, Dzięglewicz, Wilczkiewicz, Gorczyca, Wójcik i Taboł. Sprzątanie w piątek 

wieczorem po Mszy św. 
 

 

 


