
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.1.2020  
 

1.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z zeszłej niedzieli przeznaczone na inwestycje 

w parafii.  

2.  Dziś po sumie jasełka w wykonaniu uczniów ze SP w Harklowej . Serdecznie 

zapraszamy do ich obejrzenia.  

3.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę męską św. Józefa 

pana Franciszka Krupy o czynne włączenie się do wspólnej modlitwy.  

4.  W tym tygodniu we środę także nie będzie Mszy św. w Grudnej Kępskiej 

(kolęda).  

5.  W imieniu naszej scholi dziękuję wszystkim, którzy zakupili u nich kalendarze  

i sianko na stół wigilijny. Dziękuję też za życzliwe przyjęcie ich podczas kolędy  

w domach 

6.  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

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

Harklowa II 

7.  Kancelaria parafialna w tym tygodniu z racji kolędy (do czwartku włącznie) 

będzie czynna rano bezpośrednio po Mszy św. W sytuacjach nagłych prosimy  

o kontakt telefoniczny na numer parafialny 13 449 40 10. 

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

Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 280 zł. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Harklowej Pola: Fortuna, Stygar, Kosińska, Sypniak, 

Stygar, Gawlak, Maciejowska, Halibożek, Czyż, Stygar, Skrzęta i Krawczyk. 

Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

9.  Porządek wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:  
          PONIEDZIAŁEK (13 stycznia) – od 12.30 

 Ks. Proboszcz – Kunowa – od nr 134 i dalej w stronę Grudnej Kępskiej – 

lewa strona aż do ostatniego domu w Kunowej, następnie powrót w 

kierunku krzyżówki – prawa strona – do nr 141 (Orlof)   

 Ks. Witosław – Garncarzówka – od nr 271 (Wilczak) do końca 

Garncarzówki wraz z domami w Ośrodku Zdrowia 

WTOREK (14 stycznia) – od 12.30 

 Ks. Proboszcz – od nr 6 (Czajka), następnie w stronę drogi głównej i domy 

przy drodze do nr 206 (Stec)   

 Ks. Witosław – Osiedle – od nr 370 (Kokoczka) do nr 379a (Żywiec) 

ŚRODA (15 stycznia) – od 12.30 

 Ks. Proboszcz –  rozpoczęcie od nr 306 (Jagielski) do nr 416 (Szafrańska)  

Ks. Witosław – ciąg dalszy w stronę Harklowej – Pól – rozpoczęcie od nr 

379 (Dybaś) do końca – do nr 289 (Gorczyca) 

CZWARTEK (16 stycznia) – od 13.00 

 Ks. Witosław – Podlas – od nr 146 (Trznadel) – do nr 133 (Knapik) 
 

www.parafiaharklowa.pl 

 


