
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3.1.2021 
 

1.  Dziś zmiana tajemnic różańcowych.  

2.   W tym miesiącu nie będzie osobnej składki inwestycyjnej, ponieważ w ostatnich dniach 

na pewno było sporo wydatków, dlatego za miesiąc w lutym składka inwestycyjna  

z I niedzieli miesiąca przeznaczona będzie na kaplicę. W tym roku planujemy zakończyć 

prace przy kaplicy cmentarnej, dlatego ogólna stawka na ten rok od rodziny 200 zł. Myślę, 

że to będzie już ostatnia rata, o ile zdecydowana większość podejdzie solidnie do tematu.  
3.  Od jutra ciąg dalszy kolędy, w czasie której zapraszamy was kochani do kościoła na godz. 

17.00 na Mszę świętą. Przypominamy o zabraniu ze sobą w swoich naczyniach wodę do 

poświęcenia. Gdyby się zdarzyła sytuacja, że z jakiegoś zaproszonego rejonu ktoś został 

pominięty (pomyłki się zdarzają), wówczas prosimy, mimo wszystko czuć się 

zaproszonym. Gdyby ktoś chciał poświęcić dom, wówczas ksiądz może się tam udać 

osobiście. Po każdej z Mszy świętych kolędowych będzie okazja, aby także materialnie 

wesprzeć naszą Służbę Liturgiczną, czyli ministrantów.  
4.  We środę uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte w porządku 

niedzielnym. Na Mszach świętych poświęcenie kredy i kadzidła. Składka przeznaczona 

będzie na misje. Wychodząc z kościoła można wziąć sobie do domu ze stolika zestaw na 

Trzech Króli.  
5.  Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Bożego Narodzenia. 

6.  Bierzmowanie dla uczniów z klas ósmych zaplanowane jest w tym roku w naszej parafii 

na dzień 28 kwietnia na godz. 17.00.    
7.  Zwracamy się z serdeczną prośbą do ludzi dobrej woli, którzy są w posiadaniu używanych 

aparatów słuchowych dla seniorów i mogą je wypożyczyć lub odsprzedać. Kilka osób  

z naszej wspólnoty parafialnej potrzebuje takiego sprzętu, który zdecydowanie ułatwi im  

w miarę normalne funkcjonowanie. Gdyby ktoś miał proszę o kontakt w tej sprawie. 

8.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek  

w kościele i złożyła ofiarę pieniężną 250 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

kolejne osoby z Kunowej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.  

9.  Będąc na parkingu przy cmentarzu zwracajmy uwagę, aby zamykać samochody, 

ponieważ niestety zdarzają się kradzieże.  

10.  Kierownik SP ZOZ w Skołyszynie informuje, że są szczepionki przeciw grypie dla 

pacjentów 75 plus – za darmo. Osoby chętne do szczepienia proszone są o kontakt  

z Ośrodkiem Zdrowia Harklowa lub Skołyszyn pod tel. 13 449 40 06 lub 13 449 10 24.  

11.  Zmarła nasza parafianka śp. Józefa Kuchta z Harklowej. Pogrzeb jutro o 12.00.  
 

 

 

 


