
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.9.2020 

1.   Dziś po sumie i w Grudnej K. zmiana tajemnic różańcowych. 

2.   We wtorek święto Narodzenia NMP. Msze święte o godz. 6.30 i o 18.00. w Grudnej o 

17.00. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziarna do siewu. 

3.  Do włączenia się w środową nowennę zapraszam Różę Matki Bożej Różańcowej. 

4.  SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE: 

 We środę wieczorem po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów 

 W piątek wieczorem  po Mszy św. dla kandydatów do bierzmowania z kl. 7 i dla 

KSM-u 

5.  Za tydzień (w niedzielę) rozpoczną się w naszej parafii misje święte. Potrwają do piątku 

(18 września). Serdecznie zapraszam do jak najliczniejszego udziału w tych świętych 

ćwiczeniach duchowych. Program misji jest dostępny na stronie internetowej parafii, w 

gablocie i na stoliku za ławkami.  

6.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na dalsze prace przy kaplicy 

cmentarnej. W zeszłym tygodniu na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 720 zł.  

7.  Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek w kościele i 

złożyła ofiarę pieniężną  zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej: 

Maziarz, Stygar, Klęba, Wojnarowicz, Ducal, Sepioł, Ducal, Wadas Alfreda i Joanna, 

Sepioł, Gajecka, Ducal i Rolek. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

8.  Dziękuję serdecznie panu Barzyk ze Skołyszyna za udostępnienie nam na czas budowy 

kaplicy baraku. Dziękuję też panu Tolkowi Fiega za użyczenie prądu, gdy jeszcze nie 

dysponowaliśmy własnym licznikiem.  

9.  Lekarz Weterynarii – Tadeusz Czajka informuje, że w dniu 9 września (środa) odbędzie 

się w Kunowej obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu 

podlegają psy od 3-go miesiąca życia. Koszt 25 zł. Więcej informacji w gablocie (obok 

szkoły w Kunowej – 9.00 – 9.15; koło p. Heleny Jarek – 9.30 – 9.45; koło p. Bogdana 

Krawczyka – 10.00 – 10.15; koło p. Moniki Rolek – 10.30 – 10.45). 

10.  W gablocie znajdziemy też informację skierowaną do właścicieli czworonogów 

mieszkających w Harklowej. Szczepienie ich psów odbędzie się 12 września (sobota) w 

godzinach i miejscach podanych na ogłoszeniu w gablocie. Koszt j.w. 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 


