
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO 

KOŚCIOŁA – 25.10.2020 

1.  W związku z tym, że od wczoraj cała Polska znalazła się w czerwonej strefie, od jutra 

w naszej parafii będą w tygodniu dodatkowe godziny mszy świętych. A więc o 6.30, 7.00, 

16.30 i po Różańcu.  

2.  We środę wspomnienie św. Judy Tadeusza. Imieniny naszego pana Organisty. Życzymy 

mu wielu łask Bożych i dobrego zdrowia, którymi niech długo służy naszej parafii. 
3.  Zmiana tajemnic różańcowych będzie 8 listopada. 

4.  Za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze jak w niedziele z tym, że Msza 

popołudniowa będzie o 14.00 (bez procesji na cmentarz i na cmentarzu). 

Jeśli pogoda dopisze ta Msza święta o 14.00 zostanie odprawiona przy naszej nowej, 

budującej się kaplicy cmentarnej, a wszyscy uczestnicy liturgii będą mogli nie 

przemieszczając się zostać przy grobach swoich bliskich zachowując oczywiście wytyczne 

sanitarne mówiące o zasłanianiu ust i nosa oraz o odpowiedniej odległości między sobą. 

Na wypadek złej pogody ta Msza święta zostanie odprawiona w kościele parafialnym.  

5.  Do skorzystania ze spowiedzi zapraszamy w tygodniu przed Mszami.  

6.  Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny, ofiarując go za zmarłych. Warunki to: 

wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, przyjęcie Komunii świętej, 

pobożne nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz 

jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca świętego. 

7.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są na ogrzewanie kościoła, a za tydzień na 

inwestycje w parafii, a konkretnie na remont i wyposażenie salki dla młodzieży, która to 

salka mieści się na parterze budynku naszej plebanii.   

8.  Podziękowanie za prace porządkowe na placu przed cmentarzem panu Kuchcie. 

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

i złożyła ofiarę pieniężną 370 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne osoby  

z Harklowskich Pól. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

10.  Ogłoszenie OSP Harklowa o potrzebie pomocy finansowej (przy okazji rozprowadzania 

kalendarzy), która miałaby być przeznaczona na wyposażenie auta strażackiego.  

11.  Ogłoszenie o dodatkowym szczepieniu psów (Głęboka i Grudna Kępska). Szczegóły w 

gablocie.  
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