
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

ODPUST PARAFIALNY - V NIEDZIELA ZWYKŁA A – 5.02.2023 

 

1.  Dziś odpust parafialny. Naszym modlitwom przewodniczy ks. kan. Robert Bielecki – 

proboszcz z par. Krempna. Po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic 

różańcowych. 

2.  W ubiegłą niedzielę na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 1830 zł. Bóg zapłać. Dzisiejsze 

ofiary w kopertach przeznaczone będą na renowację bocznego ołtarza NSPJ.  

3.  OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS ÓSMYCH: 

We środę w kościele w Osobnicy o godz. 17.00 będzie Msza święta, podczas której 

przedstawiciel Biskupa – ks. Irzyk – proboszcz par. Farnej w Jaśle – spotka się z 

kandydatami do bierzmowania z parafii: Cieklin, Harklowa i Osobnica. Po zakończonej 

Mszy świętej będzie w kościele próba przed bierzmowaniem. Bardzo proszę, aby w tej 

Mszy świętej i potem w próbie uczestniczyli nasi kandydaci do bierzmowania z klas 

ósmych. Kandydaci niech zabiorą ze sobą także indeksy, w których ks. Irzyk - po 

zakończonej Mszy świętej – złoży podpis potwierdzający udział w spotkaniu.  

4.  O włączenie się do środowej Nowenny proszę Różę św. Józefa – p. Franciszka Krupy.   

5.  W sobotę obchodzimy Światowy Dzień Chorych. W związku z tym zapraszamy chorych 

z naszej parafii na godz. 11.00 na Mszę św., połączoną z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych. Pół godziny wcześniej będzie okazja do spowiedzi. W nawiązaniu 

do Światowego Dnia Chorych, panie z naszego parafialnego Oddziału CARITAS 

będą od czwartku odwiedzać chorych z naszej parafii. Prosimy o życzliwe ich 

przyjęcie. 

6.  ZAPOWIEDZI. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:  

 Mateusz Duda z par. Sławęcin i Aleksandra Stygar z par. Harklowa. Zap. I 

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

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej:  Klęba, Zięba, 

Piecuch, Kuchta Beata, Kuchta Zbigniew, Kuchta Sebastian, Kuchta Adam, Kozioł, 

Gołosińska Urszula, Gołosińska Joanna, Orlikiewicz i Pytel.  

8.  OGŁOSZENIE SOŁTYSA i KGW w HARKLOWEJ: 

„Zapraszamy 11 marca na Dzień Kobiet w Domu Ludowym. Godz. 15.00. Spotkanie umili 

występ uczniów ze szkoły podstawowej. Zapisy u pani Zofii Brągiel w sklepie oraz u pani 

Anety Kmiotek w szkole do 5 marca”.  

9.  OGŁOSZENIE SOŁTYSA GRUDNEJ KĘPSKIEJ: „W Domu Ludowym w Grudnej 

Kępskiej w dniach 7 i 8 lutego od godz. 14.00 do 16.00 będą rozdawane nakazy dotyczące 

podatków i śmieci. W pozostałe dni u pani Sołtys.   
 

 

 

www.parafiaharklowa.pl 


