
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 7.6.2020  

 

1. Dzisiaj po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych. Dziś o godz. 16.00 

Msza św. przy kapliczce Matki Bożej. Nie będzie w związku z tym Mszy św. w kościele  

o godz. 16.00. Dzisiejsze ofiary w kopertach są przeznaczone na inwestycje w parafii,  

a konkretnie na zbiórkę brakującej części pieniędzy do renowacji ołtarza bocznego. 

2. We wtorek wieczorem po zakończonej Mszy św. dzieci komunijne ze wszystkich trzech 

szkół naszej parafii, będą miały wraz z rodzicami w kościele spotkanie. Jeśli próba 

przebiegnie pomyślnie wówczas nie będzie już następnej, a jeśli nie - będzie jeszcze jedna. 

3. Według nowych wytycznych możemy zorganizować w parafiach procesje na Boże Ciało. 

Warunki, jakie musimy spełnić: albo wszyscy, z wyjątkiem prowadzących liturgię, mają zakryte 

usta i nos, albo każdy zachowuje odległość 2 metry od innej osoby.  

W Boże Ciało Msze święte o 7.30 i o 11.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. W związku  

z tym w tym roku w Boże Ciało procesja uda się w stronę Kunowej. Proszę jak zawsze  

o przygotowanie Ołtarzy w stałych miejscach, a więc obok państwa: Majewskich (I ołtarz), 

Steców (II ołtarz), Stachaczyńskich (III ołtarz) i Steców (IV ołtarz). Proszę o przygotowanie 

chorągwi i feretronów. Zapraszam ze sztandarami i do baldachimu Strażaków. Zapraszam dzieci 

z klas czwartych w strojach komunijnych zarówno w Boże Ciało jak i potem przez całą Oktawę. 

Proszę też, by procesja była swoistym wyznaniem wiary i by przez swój udział dać dobre 

świadectwo. W czasie oktawy Bożego Ciała zapraszam do udziału w procesji wokół kościoła.  

4.  W piątek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z kl. VIII. 

5. Spowiedź dla dzieci Komunijnych i ich rodzin będzie za tydzień – w sobotę (13 czerwca) od 

godz. 8.30. Na tę godzinę zapraszamy wszystkich, ponieważ rozpoczniemy wspólnym 

nabożeństwem pokutnym, połączonym z krótkim rachunkiem sumienia.  

6. Za tydzień na sumie w naszej parafii uroczystość I Komunii świętej. Prośba, aby tę Mszę św. 

w miarę możliwości pozostawić bardziej do dyspozycji rodziny dzieci komunijnych. 

7. ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Paweł Gomółka i Katarzyna 

Jagielska zamieszkali w par. Harklowa. Zapowiedź I. 

8. Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci Komunijnych (właściwie kilku osobom najmocniej 

zaangażowanym) za umycie okien w kościele (zarówno z zewnątrz, jak i od środka) i za  

porządek w kościele, jaki został zrobiony w ubiegłym tygodniu. Bardzo proszę w tym tygodniu 

we wtorek, aby zorganizować wśród rodziców dzieci komunijnych grupę do posprzątania w 

obejściu kościoła. Chodzi głównie o wykoszenie trawy i wyplewienie skarpy poniżej kościoła. 

Tym razem bardzo proszę o zaangażowanie się wszystkich rodziców dzieci komunijnych. 

9. Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu posprzątała nasz kościół. Grupa  

złożyła ofiarę pieniężną w wysokości 340 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejną 

grupę z Głębokiej: Kosińska, Przybyło, Data, Gorczyca, Żebracka, Sepioł, Stanek, Filar, 

Szurkiewicz, Niedziela, Augustyn i Klęba. Sprzątanie w piątek wieczorem. Bardzo dziękuję za 

wykoszenie trawy na naszej nowej części cmentarza. 

10. Rocznica I Komunii połączona z odpustem ku czci Niepokalanego Serca NMP będzie 21 

czerwca – w niedzielę o godz. 11.00.  

 

 


