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1.  W tym tygodniu – w piątek - rozpoczną się Rekolekcje Parafialne, które potrwają do 

niedzieli włącznie, a poprowadzi je ks. Krzysztof Kołodziejczyk. Na sobotę na godz. 10.00 

zapraszamy na Mszę świętą szczególnie osoby chore i starsze. Program Rekolekcji w 

gablocie i na stronie internetowej parafii.   

2.  Dziś po Mszach świętych nasz parafialny Oddział CARITAS będzie zbierał do puszek 

dobrowolne ofiary materialne, które przeznaczone będą na zakup najpotrzebniejszych 

artykułów spożywczych i chemicznych, dla biedniejszych rodzin  

z naszej parafii.  

A młodzież z KSM-u w związku z jutrzejszą uroczystością św. Józefa, będzie 

rozprowadzać po Mszach o godz. 7.30 i 11.00, smaczne, zrobione własnoręcznie 

ciasteczka. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie oraz na 

działalność naszego Oddziału KSM. 

3.  Jutro uroczystość św. Józefa przeniesiona ze względu na niedzielę.  

4.  O włączenie się do środowej Nowenny proszę Różę MB Z Lourdes p. Kmiotek. 

5.  We czwartek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci z klas III 

przygotowujących się do przyjęcia I Komunii świętej. 

6.  W sobotę uroczystość Zwiastowania NMP.  

W sobotę także jest dzień urodzin naszego ks. Witosława. Życzymy mu przede 

wszystkim Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i 

zdrowia, aby jak najdłużej mógł być pośród nas. 

Zachęcamy do podejmowania duchowej adopcji dziecka poczętego i do instalowania 

aplikacji ADOPTUJ ŻYCIE. Na stoliku za ławkami są deklaracje przynależności do 

duchowej adopcji. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ich, aby w ten sposób 

móc rozpocząć krucjatę modlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych.   

7.  ZAPOWIEDZI. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:  

 Artur Nocek z par. Błażkowa i Emanuela Litwa z par. Harklowa. Zap. I 

 Bartłomiej Belniak z par. Harklowa i Natalia Kuchta z par. Pagorzyna. Zap. I 

8.  Za tydzień, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – ofiary w kopertach przeznaczone 

będą na ogrzewanie naszego kościoła. 
9.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej Pola:  Tuchowska, 

Goleń, Tuleja, Papciak, Wojtuń, Gajda, Zięba, Dyląg, Czapla, Wędrychowicz, Stygar 

Barbara, Stygar Halina, Stygar Władysława i Stygar Ewa. 

10.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN odnośnie programu Czyste Powietrze 

w gablocie przy kościele.  

 

ww.parafiaharklowa.pl 


