
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.5.2020  

 

 1. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych w naszym kościele. Nabożeństwa  

odbywają się codziennie o 17.30, a bezpośrednio po nich jest Msza św., w niedziele o 16.00.  

2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary pieniężne z ubiegłej niedzieli przeznaczone na bieżące opłaty 

w naszej parafii.  

3. We wtorek 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, a w Polsce obchodzony 

jest także razem z Dniem Położnej. Pielęgniarki, zwłaszcza teraz ciężko pracują narażając życie 

swoje i swoich rodzin. Niestety bywa i tak, że spotykają się z niewdzięcznością a czasem wręcz  

z agresją ze strony innych osób. Dlatego tym bardziej  potrzebują naszego wsparcia duchowego  

i zwykłej ludzkiej solidarności. Pamiętajmy o nich w modlitwie. 

4. ZAPOWIEDZI:  

   Krystian Bochenek zam. Biecz i Katarzyna Przybyło zam. Harklowa. Zap. I 

  Jakub Augustyniak zam. Kunowa i Marlena Szafrańska zam. Harklowa. Zap. I 

5. Trwają prace przy naszej kaplicy cmentarnej. W tym tygodniu będziemy chcieli zająć się 

sprawami związanymi z instalacją elektryczną. Jestem wdzięczny panu Janowi Fiega za pomoc 

i życzliwość w tym względzie. 

6. Bóg zapłać za ofiarę pieniężną w wysokości 400 zł., jaką ostatnio złożyła grupa sprzątająca. 

W tym tygodniu kolejna grupa z Głębokiej: Klęba, Świerzowska, Marszałek, Klęba, Ziemba, 

Lejkowska, Zawisza, Halibożek, Sokołowska, Kozik i Kosińska. Sprzątanie może być w piątek 

lub sobotę. Proszę, jak ostatnio w najbliższych dniach o kontakt telefoniczny kogoś z tej grupy, 

abyśmy ustalili co ze sprzątaniem. 13 449 40 10. Mam jeszcze prośbę, aby ktoś z tej grupy 

sprzątających wykosił (można nawet w ciągu tygodnia) trawę poniżej kościoła, po lewej stronie 

jak wjazd z drogi głównej.  

7. OGŁOSZENIA SOŁTYSÓW  

Sołtys Harklowej informuje, że w dniach 14 i 15 maja będzie odbierany podatek przy zachowaniu 

środków ostrożności typu: maseczki, odległość i odkażanie. 

Sołtys wsi Kunowa także informuje o odbieranym podatku w dniach 15 i 16 maja w godzinach 

14.00 – 18.00 w budynku szkoły podstawowej. 

 

 


