
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.1.2020  
 

1.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są (jak w każdą ostatnią niedzielę 

miesiąca) na ogrzewanie naszego kościoła. Za tydzień ofiary w kopertach 

poznaczone będą na inwestycje w parafii, głównie na poprawę dachu na naszym 

kościele.  

2.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę Niepokalanego 

Poczęcia NMP - pani Teresy Belniak. o czynne włączenie się do wspólnej 

modlitwy.  

3.  1 lutego wypada I sobota miesiąca. Chorych z posługą duszpasterską 

odwiedzimy od godz. 8.00.  

4.  Za tydzień 2 lutego uroczystość odpustowa w naszej parafii. Zapraszamy do 

udziału przede wszystkim w sumie odpustowej o godz. 11.00. Kazania wygłosi ks. 

Władysław Kret.  

Przy okazji odpustu bardzo proszę o oczyszczenie, przystrojenie i przygotowanie 

do ewentualnej procesji feretrony. Proszę Róże Różańcowe, Panie z KGW i 

młodzież z KSM-u o zainteresowanie się tą kwestią.  

Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi w ciągu tygodnia przed Mszą świętą. 

Z racji przypadającego w tym dniu także święta Ofiarowania Pańskiego składka 

przeznaczona będzie na klasztory kontemplacyjne diecezji. Na każdej Mszy 

św. poświęcenie gromnic.   

5.  Za tydzień po sumie (ewentualnie po procesji), a w Grudnej Kępskiej po 9.30  

zmiana tajemnic różańcowych.   

6.  Panie z KGW oraz Młodzież z KSM-u proszę o rozebranie choinki i dekoracji 

bożonarodzeniowej w piątek wieczorem po Mszy św.  

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

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

sprzątania prosimy osoby z Harklowej Osiedla: Fiega, Dybaś, Goleń, Ślimak, 

Stygar, Hajnosz, Byczek, Niemiec, Czochara, Kuchta Marta, Skuba, Kumiega, 

Janiga i Bartyzel.  Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. U pani dekoratorki 

zostały już zamówione kwiaty na odpust, dlatego grupa proszona jest o ewentualne 

złożenie ofiary pieniężnej na ten cel.  

8.  W sobotę -1 lutego w godzinach 10.00 – 12.30 zostanie w Domu Ludowym 

zorganizowany Bal Malucha. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 

do udziału w nim dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami. Obecność na balu 

prosimy uprzednio potwierdzić telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły 

w Harklowej do czwartku (30 stycznia).  
 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 


