
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.6.2021 
 

1.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła, za tydzień na 

inwestycje w parafii, a konkretnie na dalsze prace przy kaplicy cmentarnej.  

Przy tej okazji serdecznie dziękuję panu Adamowi Kuchta wraz z synami za udostępnienie 

sprzętu przy pracach obok kaplicy cmentarnej. Dziękuję też panu grabarzowi wraz z 

pomocnikiem za bezinteresowne prace na rzecz parafii.  

2.  Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek Mszy 

świętych. Msza święta w sobotę o 18.00 będzie Mszą niedzielną z kazaniem i składką. W 

niedziele nie będzie Mszy św. popołudniowej o godz. 16.00. 

3.  Jutro wieczorem po Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej.  

4.  Pojutrze Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Składka przeznaczona na 

„świętopietrze”. Msze święte o godz. 7.00 i o 18.00. W Grudnej Kępskiej o godz. 17.00. 

Wszystkim solenizantom, w tym naszemu panu Kościelnemu Piotrowi składam serdeczne 

życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i opieki Maryji i świętego Patrona. 

5.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Fatimską – pani Teresy Kmiotek  .   

6.  W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 17.30. W 

Grudnej od 17.00. Do chorych z posługą udamy się w najbliższą sobotę od godz. 8.00.  

7.  W I sobotę miesiąca o godz. 18.00 Msza św. (porządek niedzielny) a po niej różaniec 

fatimski i procesja wokół kościoła. 

8.  Dziś po Mszach świętych będzie można dobrowolnymi ofiarami do puszek wesprzeć 

poszkodowane rodziny z Nowej Białej k. Nowego Targu, których dorobek życia został 

ostatnio zniszczony na skutek pożaru jaki nawiedził tamtejsze rodziny. Przed rokiem inne 

diecezje pomagały poszkodowanym w powodzi z naszego terenu; teraz my okażmy 

solidarność z ofiarami pożaru. 

9.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejne osoby  

z Harklowej.  

10.  KGW z Harklowej organizuje wycieczkę do Bochni w dniu 18 lipca 2021. Koszt 90 zł., 

w tym przejazd i wjazd do kopalni. Zapisy w sklepie ogrodniczym u pani Małgorzaty 

Lenart.  
 

 

 

 

 


