
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.5.2019  
  

1.  1. Dzisiaj po sumie zapraszamy wszystkie Mamy naszej parafii do wysłuchania krótkiego programu 

artystycznego w wykonaniu naszej scholi, zorganizowanego z okazji Dnia Matki.  

2.  2. Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. Dziękuję tym, którzy 

pamiętają. Za tydzień na cele parafialne. Również za tydzień w kościołach całej diecezji będzie 

przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych na skutek ostatnich powodzi. Proszę 

Panie z Caritasu o przeprowadzenie tych zbiórek po każdej z Mszy świętych.  

3.  3. W tym tygodniu wypadają tzw. Dni Krzyżowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o urodzaje i do 

udziału w procesji. Rozpoczynać będziemy o godz. 18.00 Mszą świętą, po której (o ile dopisze 

pogoda) będzie procesja. W poniedziałek w kierunku centrum Harklowej do krzyża u Państwa 

Czajków. We wtorek w kierunku Kunowej do kapliczki u Państwa Stachaczyńskich. We środę  

o godz. 17.00 w Grudnej Kępskiej (w kierunku na Głęboką). Litanię do MB zaśpiewamy w czasie 

procesji.  

4.  4. We czwartek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów. 

5.  5. W I sobotę miesiąca odwiedziny chorych w domach. Rozpoczniemy od 8.30. 

6.  6. W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi profanacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 

pragnę gorąco zaprosić do wspólnej modlitwy wszystkich, którym nie jest obojętny los naszej 

pobożności maryjnej jak również tych, którzy czują odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny.  

W sobotę o godz. 18.00 rozpoczniemy nabożeństwem ekspiacyjnym (przebłagalnym) za wszelkie 

nadużycia i profanacje wizerunków Maryjnych w Polsce, następnie pół godziny później, a więc  

o 18.30 będzie Msza św. z kazaniem, a po niej (jak pogoda pozwoli) procesja wokół kościoła z figurą 

MB Fatimskiej połączona z odmawianiem różańca także w intencji przebłagalnej. Proszę Grupy 

Parafialne: Róże Różańcowe, Caritas, KSM, LSO o czynne włączenie się w tym dniu w modlitwę. 

Przedstawicieli tych Grup prosimy o kontakt w celu ustalenia osób do prowadzenia adoracji i różańca 

w czasie procesji. 

7.  7. Za tydzień w Grudnej Kępskiej i u nas po Sumie zmiana tajemnic różańcowych. Proszę panie z Róż 

Różańcowych o czynne włączenie się w liturgię Mszy św.   

8.  8. Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku w kościele. Grupa 

złożyła 160 zł. za które zostały zakupione m.in. krzewy przed wejściem do kościoła, a także niektóre 

środki czystości. W tym tygodniu do sprzątania i skoszenia trawy przy kościele prosimy osoby  

z Kunowej: Cyza, Dziedzic, Płudowska, Biernacka, Bagnicka, Danicz, Krawczyk, Ćwiertniewicz, 

Wojnarowicz, Wielopolska, Bochnia i Wolak. Sprzątanie będzie w piątek wieczorem po Mszy św.   

9.  9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

 Konrad MIERZWA zam. Rożnowice i Beata WIELOPOLSKA zam. Głęboka – zap. II 

 Marcin BUGIEL zam. Jedlicze i Judyta PODRAZA zam. Harklowa – zap. II 

 Jakub GORCZYCA zam. Harklowa i Aneta GOLEŃ zam. Harklowa zap. II  

10.  10. Lista wyjeżdżających do Energylandii jest już zamknięta. Prosimy osoby, które zgłosiły się na 

wyjazd o dostarczenie zaległości w postaci: zgody rodziców, Peselu i pieniędzy. 

11.  11. BIECKIE CENTRUM KULTURY zaprasza na rekreacyjno – sportowy festyn z okazji Dnia 

Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca (niedziela) na stadionie w Bieczu. WSTĘP WOLNY. 

12.  12. INFORMACJA dotycząca zgłaszania szkód z gospodarstwach domowych (odczytać). 

13.  13. Słowo Biskupów (odczytać). 

www.parafiaharklowa.pl 


