
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

II NIEDZIELA ZWYKŁA A – 15.01.2023 

 

1.  Od środy rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prośmy Boga  

w naszych modlitwach o jedność w naszych domach, rodzinach, parafii i Ojczyźnie. 

2.  O czynne włączenie się do Nowenny proszę Różę Fatimską – p. Teresy Kmiotek.  

3.  Z okazji 30 - lecia powstania naszej diecezji rzeszowskiej w każdej z parafii, począwszy 

od ubiegłego roku, gości przez jeden dzień figura Matki Bożej Fatimskiej. Na naszą 

parafią taka wizyta przypada w najbliższe: środę i czwartek. W związku z tym 

wydarzeniem serdecznie zapraszam wszystkich w najbliższą środę na godzinę 20.30 do 

udziału w różańcu zakończonym o 21.00 Apelem Jasnogórskim. Następnego dnia, czyli 

we czwartek bezpośrednio po Mszy św. porannej, która będzie o godz. 7.00 rozpoczniemy 

także adorację Najświętszego Sakramentu. Zapraszam wszystkich do chwili adoracji, a 

Członków Róż Różańcowych proszę o czynne – według grafiku – włączenie się w tę 

adorację. Podobnie jak to ma miejsce w Wielkim Tygodniu. Plan adoracji dla Róż 

Różańcowych na osobnym ogłoszeniu. Pobyt Matki Bożej Fatimskiej w znaku Jej figury w 

naszej parafii zakończymy po południu we czwartek. O godz. 15.00 odmówimy wspólnie 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie będzie Msza święta, po której odwieziemy 

figurę do następnej parafii – do Osobnicy.  

4.  W sobotę Dzień Babci a w niedzielę Dzień Dziadka. Wszystkim naszym babciom i 

dziadkom składamy życzenia: Błogosławieństwa Bożego, opieki Maryji i tego, co po 

ludzku potrzebne, czyli zdrowia i dobrego samopoczucia. A zmarłym wypraszajmy niebo. 

5.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej: Bugała 

Władysława, Labut, Gogola, Bugała Krystyna, Pyznar, Sepioł, Tutaj, Bugała Lidia, Halik, 

Maczuga, Furmanek, Adamik, Kula, Stec i Szostak. 

6.  WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA W DNIU 16 stycznia 2023.  

PONIEDZIAŁEK (16 stycznia)   

Od 8.30 - Ks. Proboszcz – Harklowa Pola – rozpoczęcie od nr 282 (Bartuś) następnie 

pozostałe domy w kierunku Skołyszyna. Zakończenie nr 288 (Gorczyca) 

       Gdyby były jeszcze domy, które nie odwiedziliśmy po kolędzie z różnych względów, 

a osoby w nich mieszkające miały takie życzenie, by je odwiedzić, to proszę o kontakt 

telefoniczny w tej sprawie. 

7.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN: 

"Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że trwa nabór do projektu, w ramach którego można 

uzyskać dofinansowanie za dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę wraz z 

niezbędnym oprzyrządowaniem. 

Informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej, profilu facebook'owym gminy 

oraz w Urzędzie Gminy Skołyszyn."  
 

 


