
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA B – 29.8.2021 

 
1.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O czynne włączenie się do Nowenny  

proszę Różę Fatimską pani Teresy Kmiotek.  

2.  Także 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.  Msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego będą we środę: w Harklowej o godz. 8.00, w 

Grudnej Kępskiej o 8.30. Zachęcamy do spowiedzi jutro i pojutrze, rano albo przed 

wieczorną Mszą świętą, tak aby z pomocą Bożą rozpocząć kolejny czas edukacji. Proszę 

rodziców, aby zachęcili swoje dzieci do skorzystania z sakramentu pokuty.   

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

mniej więcej od godz. 17.15. W Grudnej Kępskiej od 17.00.  

5.  W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych w domach od godz. 8.00. Natomiast wieczorem 

o 18.00 Msza święta, a po niej procesja (o ile pogoda pozwoli) i nabożeństwo fatimskie. 

6.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.  

7.  W związku z dramatyczną sytuacją setek tysięcy Afgańczyków, którzy z powodu 

przejęcia władzy w tym kraju przez talibów – znaleźli się w dramatycznej sytuacji – 

Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała, aby w niedzielę 5 września przeprowadzić 

zbiórkę do puszek na ten cel. Caritas Polska za pośrednictwem Caritas w Pakistanie i 

Iranie udzieli wsparcia uchodźcom z Afganistanu, którzy uciekli do tych krajów. Pomoc 

otrzymają także ci ludzie, którzy trafili do Polski i nie mają dosłownie niczego. 

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

prace przy kaplicy cmentarnej, a konkretnie na ołtarz i nagłośnienie.  

9.  Dziękuję też grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. W 

tym tygodniu do sprzątania proszę kolejne osoby z Harklowej Osiedla.   

10.  OGŁOSZENIE SOŁTYSA KUNOWEJ: Zebranie wiejskie odbędzie się 2 września 

(czwartek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Kunowej.  

11.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN: 
1. Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniu 5 września b. r. (niedziela) na placu 
przed remizą OSP Harklowa będzie uruchomiony Mobilny Punkt Spisowy, będzie można 
wypełnić swój ustawowy obowiązek i dokonać spisu. Rachmistrzowie spisowi będą przyjmować 
interesantów w godzinach od 11 do 14. 

2. Ponadto Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że w tym samym dniu w ramach uroczystości 
otwarcia zrewitalizowanego centrum miejscowości Harklowa (niedziela, 5 września, od godziny 
11:00 do 14:00) w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Harklowej będzie można zaszczepić się 
przeciw COVID-19 szczepionką Pfizera lub Johnson&Johnson bez wcześniejszej rejestracji. Dla 
osób zaszczepionych w tym dniu przeznaczone będą upominki.  

 

 


