
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V NIEDZIELA ZWYKŁA A – 9.2.2020  
 

1.  Bóg zapłać za ofiary z ubiegłej niedzieli na klasztory kontemplacyjne diecezji i na 

inwestycje w parafii. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na WSD w Rzeszowie.  

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

Różańcowej o czynne włączenie się do wspólnej modlitwy.  

3.  We wtorek obchodzimy Światowy Dzień Chorych. W związku z tym zapraszamy 

chorych z naszej parafii na godz. 11.00 na Mszę św. połączoną z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych. Pół godziny wcześniej będzie okazja do 

spowiedzi.  

4.  Spotkania duszpasterskie: 

 We środę dla lektorów 

 W piątek dla KSM-u 

5.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Michał Idzik zam, w par. Sławęcin i Sylwia Czyż zam. w par. Harklowa - zap. II 

 Daniel Mlicki zam. Par. Harklowa i Justyna Wałęga zam. Par. Harklowa zap. I 

 Tomasz Przybyłowicz zam. Par. Biecz – Fara i Monika Bąk zam. Grudna Kępska 

zap. I 

6.  Bóg zapłać za kolejne ofiary pieniężne z przeznaczeniem na budowę naszej 

kaplicy cmentarnej. Z tych pieniędzy będziemy w najbliższym czasie wypłacać 

pracownikom od dachu, a następnie firmie, która wykona aluminiowe ramy do 

okien w kaplicy cmentarnej. Koszt ram około 20 000 zł. Osobny koszt związany 

jest z oknami, ponieważ jeśli zostaniemy przy tradycyjnych szybach bezbarwnych, 

tzw. katedralnych, wówczas ich koszt jest niewielki bo zaledwie 6000 zł. W sumie 

więc razem z ramami byłoby to jakieś 26 000 zł. Jeśli natomiast znaleźliby się 

sponsorzy, którzy chcieliby ufundować witraż zamiast tradycyjnego okna 

wówczas koszty są nieco inne. Nazwisko sponsora, lub sponsorów, bo może się 

też złożyć kilka rodzin, wypisane zostałoby u dołu witrażu. Graficzny przykład 

dwóch witraży do obejrzenia w naszej gablocie przy kościele. 

Większych okien mamy 4, mniejszych 2 plus najmniejsze do zakrystii. Jeśli 

znajdziemy sponsorów na wszystkie okna wówczas zakładamy witraże, jeśli nie -  

pozostaniemy przy tradycyjnych oknach bezbarwnych. Pozostawiamy dwa 

tygodnie na zastanowienie się. Jeśli w tym czasie znajdziemy sponsorów 

zakładamy witraże, jeśli nie – normalne okna  tzw. „katedralne”.   

7.  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 Osiedla. Sprzątanie w piątek wieczorem po 

Mszy św.  

8.  W Wielkim Poście planujemy w naszej parafii katechezy przedmałżeńskie – tzw. 

kurs przedmałżeński. Mogą w nim uczestniczyć osoby po bierzmowaniu. 

Spotkania będą się odbywały w soboty wieczorem bezpośrednio po zakończonej 

Mszy św. Zapisy na pierwszym spotkaniu, czyli 29. lutego.  

www.parafiaharklowa.pl 

 


