
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.8.2020 

1.  We wtorek rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Msze święte dla uczniów 

wszystkich szkół w naszej parafii będą: o godz. 8.00 – dla klas 0-3, a o godz. 9.00 dla 

klas 4-8.  

Po Mszach świętych uczniowie udają się do szkół. W szkole w Harklowej o godz. 9.00 

będą miały spotkanie klasy 0-3, a godzinę później – o 10.00 – klasy 4-8. Rozpocznijmy 

ten nowy rok szkolny z Bożym błogosławieństwem, dlatego do uczestnictwa we Mszy 

świętej zapraszam nie tylko uczniów, ale i nauczycieli i rodziców. Okazja do spowiedzi 

będzie jutro (poniedziałek) wieczorem – pół godziny przed Mszą świętą.  

2.  Od środy Msze święte rano w tygodniu będą o godz. 6.30, tak by ewentualnie jeszcze 

przed pracą zdążyć do kościoła. Od przyszłej niedzieli wracamy do Mszy świętej o 

godz. 16.00.  

3.  Do włączenia się w środową nowennę zapraszam Różę Matki Kościoła – pani Zofii 

Dutka. 

4.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek od 

godz. 17.30. W Grudnej Kępskiej – od 17.00.  

5.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się w sobotę od godz. 8.00. Natomiast w 

sobotę wieczorem o 18.00 Msza święta, a po niej nabożeństwo fatimskie. 

6.  Schola parafialna na czele z panią Agnieszką zaprasza dziewczynki chętne do śpiewu na 

pierwsze powakacyjne spotkanie, które odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 14.30 w 

salce KSM-u (w budynku plebanii) 

7.  Za tydzień po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych. 

8.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na ogrzewanie kościoła. Za tydzień 

natomiast ofiary w kopertach w ramach składki inwestycyjnej przeznaczamy w 

całości na kaplicę cmentarną. 

9.  Bóg zapłać bardzo solidnej grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła 

porządek w kościele i złożyła ofiarę pieniężną 260 zł. W tym tygodniu do sprzątania 

prosimy osoby z Harklowej: Małgorzata Klęba, Piecuch, Zięba, Kuchta – Renata, Beata, 

Renata i Paulina, Pytel, Orlikiewicz, Kozioł, Gołosińska i Gorczyca. Sprzątanie w piątek 

wieczorem po Mszy św. 

10.  Dziękuję serdecznie firmie ROLWOD i KRUŻWIR za okazaną pomoc przy naszych 

pracach remontowo-budowlanych. 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 


