
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU – 5.1.2020  
 

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

w parafii. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.  

2.  Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze święte w porządku niedzielnym. 

Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Można je sobie zabrać ze 

stolika za ławkami. Składka z Trzech Króli przeznaczona będzie na misje.  

3.  Także jutro podamy dalszy przebieg wizyty duszpasterskiej (kolędy). 

4.  Msze święte w dni powszednie w tym tygodniu będą rano o godz. 6.30, 

popołudniowe zaś, z wyjątkiem o 17.00.  We środę nie będzie Mszy św. w 

Grudnej Kępskiej (kolęda). 

5.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę Matki Bożej z 

Lourdes – pani Barbary Kmiotek o czynne włączenie się do wspólnej modlitwy.  

6.  Dziś po sumie i w Grudnej zmiana tajemnic różańcowych. Bardzo dziękuję 

Członkom Róż za czynne włączenia się w liturgię Mszy św.  

7.  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

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

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

 Mateusz Wojnarowicz – par. Harklowa i Dagmara Wilczkiewicz – par. 

Harklowa I 

8.  Za tydzień po sumie zapraszamy do obejrzenia w kościele jasełek w 

wykonaniu naszych uczniów ze SP w Harklowej.  

9.  Kancelaria parafialna w tym tygodniu z racji kolędy będzie czynna rano 

bezpośrednio po Mszy św. W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny 

na numer parafialny 13 449 40 10. 

10.  Za tydzień przedstawię sprawozdanie za ubiegły rok 2019.  

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

Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 210 zł. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Harklowej Pola:Rewiś, Grodzicka, Pięta Janina, 

Gabriela, Agnieszka, Szpak, Jarecka, Fiega, Szudy, Bochenek, Gustek, Olbrych i 

Sendra. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 
 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 


