OGŁOSZENIA
(25 Niedziela Zwykła)
22.09.2019 r.

1. W tym tygodniu wspominamy: we wtorek św. o. Pio z Pietralciny, w piątek św.
Wincentego a Paulo, w sobotę św. Wacława. W przyszłą niedzielę święto
św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W Borku Starym odpust. Suma
odpustowa o godz. 11.00.
2. W czwartek po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci z klasy III, które
przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej.
3. W najbliższą sobotę wyjazd z naszej parafii na Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca
o godz. 7.30 z dworca w Błażowej. Koszt 25 zł. Można jeszcze się dopisać w zakrystii.
Serdecznie zapraszamy.
4. W sobotę Wspólnota Razem z Jezusem rozpoczyna nowy rok formacyjny, a po Mszy
św. zaprasza wszystkich uczestników rekolekcji na spotkanie do salki.
5. W najbliższą niedzielę będziemy gościli w naszej Parafii o. Kazimierza - Misjonarza ze
Zgromadzenia Księży Oblatów, który wygłosi do nas Słowo Boże i będzie jak co roku
rozprowadzał kalendarze misyjne.
6. W ubiegłą niedzielę na remont kościoła zostało złożone 8798.00 zł. Wszystkim - Bóg
zapłać.
7. Przypomnienie. W niedzielę i święta do Komunii św. idziemy procesyjnie w nawie
głównej, a jak jest trzech księży, także w nawach bocznych. Przed przyjęciem komunii
św. przyklękamy. W ciągu tygodnia przyjmujmy komunię św. rano i wieczorem
klękając na stopniu przed ołtarzem.
8. Dyrekcja Zespołu Szkół w Błażowej zaprasza wszystkich absolwentów szkoły na
Jubileusz 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej. Uroczystości odbędą się
dnia 19.10.2019 r. Zapisów można dokonywać w sekretariacie szkoły do dnia
11.10.2019 r. Szczegółowy program jubileuszu umieszczony jest na plakatach i stronie
internetowej.
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się I Festiwal Kunsztu Kowalskiego - Futoma 2019
połączony z jubileuszem 40-lecia Zespołu Obrzędowego „Futomianie. Rozpocznie się
Mszą św. o godz. 13.00. Pozostałe informacje na plakatach.
10. Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających na Litwie w Solecznikach Strażacy z
Harty organizują zbiórkę darów dla polskich rodzin. Zebrane dary zostaną zawiezione
na Litwę 17 października 2019 r. Zbierają: artykuły żywnościowe - długoterminowe,
przybory szkolne, odzież nową lub używaną w dobrym stanie, artykuły chemiczne,

elektronarzędzia, książki, rowery, itp. Dary można zawieźć do Harty po pracy. Kontakt
z p. Jackiem Stochmalem 604 218 180 lub z p. Arturem Szczutek - 606 683 108.
Można też przynieść na plebanię w czwartek w godzinach popołudniowych.
11. Z okazji 125-lecia urodzin św. Maksymiliana M. Kolbego i 20 lecia ustanowienia Go
Patronem Honorowych Dawców Krwi Strażacy z Harty organizują wyjazd do
Niepokalanowa w dniu 28 września 2019 r. Kontakt z p. Jackiem Stochmalem.
12. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła Do sprzątania prosimy kolejnych mieszkańców
z Bł. Górnej: p. Joannę Jakubczyk, p. Teresę Graboś, p. Elżbietę Graboś,
p. Grażynę Bober p. Agnieszkę Szczerba, p. Ewę Mnich, p. Marię Dulińską, p.
Urszulę Czarnik i p. Jadwigę Rozmus.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obecnym numerze Niedzieli możemy
przeczytać artykuł: „Siła sakramentu" - czy istnieje recepta na szczęśliwe małżeństwo,
w kraju, w którym co czwarte się rozpada? W Gościu Niedzielnym artykuł: "Krew się
burzy” - niewiele wiemy o ziemskim życiu św. Januarego. On sam natomiast chce nam
chyba powiedzieć coś ważnego o życiu przyszłym. I inne ciekawe artykuły.

