
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C – 4.9.2022 
 

1.  Dziś zmiana tajemnic różańcowych. 

2.  Bóg zapłać za ofiary z ubiegłej niedzieli na ogrzewanie kościoła. Zebraliśmy 1480 zł. 

Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na parking przy kaplicy cmentarnej.   
3.  Jutro o godz. 18.00 pierwsza powakacyjna zbiórka dla ministrantów i lektorów. A pół 

godziny wcześniej, czyli o 17.30 dla kandydatów na ministrantów. Przyjmujemy 

nowych chętnych ministrantów.   
4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Matki Bożej Różańcowej. 
5.  Nasz parafialny KSM serdecznie zaprasza młodzież z naszej parafii pragnącą należeć 

do tej Grupy na spotkanie w najbliższy piątek o godz. 18.00.  
6.  Za tydzień rozpocznie się XII Tydzień Wychowania.  

7.  Przedstawiciele z parafii Sonina będą za tydzień w naszej parafii po Mszach świętych 

zbierać dobrowolne ofiary pieniężne przeznaczone na budowę tamtejszego kościoła.  
8.  OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS 

SIÓDMYCH I ÓSMYCH: W związku z decyzją księdza Biskupa dotyczącą 

przyjmowania sakramentu bierzmowania w swojej parafii informujemy, że nie będziemy 

udzielali zgody na bierzmowanie poza parafią. A ponadto kustosz klasztoru w Bieczu 

informuje, że z racji ograniczonego miejsca, jakim dysponują do prowadzenia spotkań, nie 

będą przyjmować nikogo z innej parafii. 

Informujemy także, że od kandydatów do bierzmowania z klas ósmych będziemy 

wymagali przynależności do jakiejś grupy duszpasterskiej, działającej w parafii, 

przynajmniej na ten rok formacji przed bierzmowaniem. 
9.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną 600 zł. 

Dziękuję wczorajszej parze ślubnej: Paulinie i Damianowi za ufundowanie dekoracji do 

kościoła. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Kunowej - Jagielonki: Piwowar, 

Urbanik, Acela, Biernacka, Sepioł, Rak, Tajak, Marszałek, Dzięglewicz, Stygar, Piątek, 

Warywoda, Adamus, Wojnarowicz, Szychta, Wróżek, Jagielski i Acela.   
10.  P. Agnieszka Kosiba organizuje pielgrzymkę do Medjugorje w terminie 1-8 

października 2022 r. Koszt 570 zł i 150 euro. Kontakt telefoniczny: 605 547 581. 

Szczegółowy program wyjazdu na plakacie w gablocie przy kościele.  
11.  Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. Bł. Ks. Findysza w Jaśle zaprasza chętnych do 

studiowania na kierunkach EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOSĆ oraz 

TRANSPORT na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Więcej 

szczegółów w dziekanacie uczelni i na stronie internetowej uczelni.  
 

www.parafiaharklowa.pl 

W Kancelarii są do odebrania Certyfikaty ze szkolenia komputerowego jakie było 

przeprowadzone w naszej parafii.  

Gdyby ponownie znalazło się przynajmniej 10 osób zorganizujemy kolejne takie szkolenie. 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny z kancelarią parafialną  

(13 449 40 10)  lub osobiście powiadomić o tym któregoś z księży z naszej parafii.  


