
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA C – 28.8.2022 
 

1.  Od przyszłej niedzieli wracamy do Mszy świętej o godz. 16.00.  
2.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. A za tydzień 

na parking przy kaplicy cmentarnej.  
3.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Matki Kościoła – p. Zofii Dutka. 
4.  Msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego będą we czwartek: w Harklowej i Grudnej 

Kępskiej o godz. 8.00. Zachęcamy do spowiedzi w najbliższych dniach, 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.   
5.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. Spowiadamy w piątek 

mniej więcej od godz. 16.15. W Grudnej Kępskiej od 16.00. 
6.  W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych w domach od godz. 8.00. Natomiast wieczorem 

o 17.00 Msza święta, a po niej procesja (o ile pogoda pozwoli) i nabożeństwo fatimskie. 
7.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych. 

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

tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Kunowej: Jarek, Sokulska, Dziedzic, 

Myśliwiec, Klęba, Orlof, Papciak, Świerzowski, Wal, Belniak i Wojnarowicz.   
9.  Burmistrz Biecza oraz Sołtys Grudnej Kępskiej zapraszają wszystkich mieszkańców na 

Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 4 września (niedziela) o godz. 18.00 w Domu 

Ludowym w Grudnej Kępskiej. Głównym tematem będzie podjęcie uchwały w sprawie 

przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w roku 2023.  
10.  Lekarz Weterynarii – Tadeusz Czajka informuje, że w dniu 30 sierpnia (wtorek) odbędzie 

się w Kunowej obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu 

podlegają psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia. Koszt 30 zł. Więcej informacji  

w gablocie. 

 obok szkoły w Kunowej – 9.00 – 9.15;  

 koło p. Heleny Jarek – 9.30 – 9.45;  

 koło p. Bogdana Krawczyka – 10.00 – 10.15;  

 koło p. Moniki Rolek – 10.30 – 10.45. 
 

www.parafiaharklowa.pl 

 


