
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA C – 31.7.2022 
 

1.  Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na MIVA 

POLSKA z przeznaczeniem dla misjonarzy. Na stoliku za ławkami znajdują się jeszcze 

obrazki ze św. Krzysztofem – patronem kierowców. Na odwrocie modlitwa o bezpieczną 

jazdę.  
2.  Jutro wypada 38 rocznica śmierci ks. Tadeusza Urbanika.  
3.  We wtorek istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego z racji „Porcjunkuli”. 

Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła oraz odmówienie modlitw: Ojcze Nasz i Wierzę 

w Boga. 
4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Matki Kościoła – p. Zofii Dutka.  
5.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek spowiadać 

będziemy w Harklowej od 16.30, a w Grudnej Kępskiej od 16.00. Po zakończonych 

spowiedziach -  Msze święte. 
6.  W sobotę od godz. 8.00 udamy się z posługą do chorych. Wieczorem o godz. 17.00 

Msza św. a zamiast adoracji, po Mszy świętej - różaniec fatimski. 
7.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. Zachęcamy Członków Róż do czynnego 

włączenia się do niedzielnych czytań.  
8.  Serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary materialne w kopertach z przeznaczeniem na 

ogrzewanie kościoła. Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na parking przy 

kaplicy cmentarnej.  
9.  Wielkie dzięki panu Januszowi Stecowi za poświęcone: czas i siły przy formowaniu 

naszych krzewów otaczających kościół.  
10.  Wszelkie sprawy kancelaryjne proszę w najbliższym czasie załatwiać u ks. Witosława.  

11.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. 

Dziękuję także rodzinom mieszkającym nieraz wspólnie pod tym samym numerem, ale 

dokładającym się osobno materialnie do sprzątania kościoła. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę osoby z Harklowej i Kunowej: Rolek, Kosiba, Michoń, Wałęga, 

Mlicka, Skiba, Stankowska, Kosiba, Gala, Stec i Skiba.   
12.  Najbliższa rodzina śp. Zofii Krupa zwraca się z prośbą i zapytaniem. Jeśli ktoś  

z oglądających transmisję internetową z pogrzebu śp. Zofii dysponuje może nagraniem  

z tej uroczystości, proszony jest o kontakt z rodziną Zmarłej.   
 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 

 

 

 

 


