
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA C – 11.9.2022 
 

1.  Dziś po Mszach świętych Członkowie Rady parafialnej z Soniny kwestują na budowę 

tamtejszego kościoła.  
2.  W ubiegłym tygodniu na parking przy kaplicy cmentarnej. Bóg zapłać. W tym tygodniu 

mam nadzieję poznamy szczegółowy kosztorys prac.  
3.  Jutro wieczorem po Mszy świętej w Harklowej zbiórka ministrantów i lektorów.  

A w Grudnej taka zbiórka będzie we środę po Mszy świętej.  
4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Fatimską – pani Teresy Kmiotek. 
5.  Nasze parafialne Ognisko Muzyczne wznawia swoją działalność. Spotkanie 

integracyjne 15 września (czwartek) w Salce KSM-u o godz. 17.30. Zachęcamy do udziały 

nowe osoby.  
6.  Kustosz dębowiecki serdecznie zaprasza na uroczystości odpustowe, które odbędą się 

w dniach 15-19 września. Szczegółowy program w gablocie.  

W związku z odpustem, jak co roku z naszej parafii organizujemy pieszą pielgrzymkę do 

Dębowca. Wyjście z parkingu przy kościele w Harklowej o godz. 7.00. Suma odpustowa 

w Dębowcu o godz. 11.00. 
7.  OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS ÓSMYCH: 

W ramach przygotowania do bierzmowania, kandydaci powinni w tym tygodniu wziąć 

udział, albo: 

 w piątkowym spotkaniu młodych i Mszy świętej dla młodych w Dębowcu 
(zawiązanie wspólnoty godz. 17.30; Msza święta godz. 18.00). Ks. Witosław będzie 

na miejscu – w Dębowcu więc zweryfikuje obecność kandydatów.  

 w pieszej pielgrzymce niedzielnej do Dębowca (niedziela 18 września)  

Bardzo proszę kandydatów, którzy zdecydują się iść w pielgrzymce pieszej, aby do środy 

powiadomiły o tym ks. Witosława w celu ubezpieczenia tych osób.  
8.  Prośba do osób, które zamówiły u pana grabarza wykonanie chodnika z kostki 

brukowej na alejkach cmentarnych, aby jeśli tego nie dopełniły, zapłaciły zaległości panu 

grabarzowi za wykonaną pracę.  
9.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej-Podlas: Trznadel, 

Knapik, Rewiś, Fiega, Kusiak, Czeluśniak, Sandecka, Belniak, Podraza, Knapik, Skuba i 

Kurdziel. 
10.  W tym tygodniu, albo za tydzień planujemy rozpocząć prace renowacyjne przy 

głównych schodach wejściowych do naszego kościoła parafialnego.  

Trzeba też zdecydować w najbliższym czasie, co w przyszłym roku w planach.  
11.  Sołtys z Harklowej będzie odbierał podatek 13, 14 i 15 września do godz. 15.00. Zebranie 

Wiejskie będzie w Domu Ludowym w dniu 19 września (poniedziałek) o godz. 17.00.  
12.  Sołtys z Grudnej K. będzie odbierać podatek w Domu Ludowym dnia 14 września w 

godzinach 15.00-16.00. W pozostałe dni w domu u p. Sołtys.  
13.  OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ELEKTROŚMIECI: W ramach współpracy z Papieskim 

Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, w dniu 16 września b.r. (piątek) o godz. 

9.00 na parkingu przy plebanii zostanie podstawiony samochód ciężarowy, który zabierze 

zgromadzone przez nas elektrośmieci (sprzęt RTV i AGD). Szczegółowy wykaz znajduje 

się w gablocie przy kościele. Można je przywieźć na parking przy plebanii i pozostawić 

(obok bramy wjazdowej) już dzień wcześniej popołudniu albo wieczorem.  
 


