
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XI NIEDZIELA ZWYKŁA A – 14.6.2020  

 

1. Dziś na sumie uroczystość I Komunii Świętej a potem od poniedziałku Biały Tydzień. 

Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci Komunijnych za dar ołtarza (pulpit) i za pomoc przy 

sprzątaniu wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Dzisiaj po Mszy św. o 16.00 procesja wokół 

kościoła. 

2. Raz jeszcze wyrażam podziękowanie wszystkim czynnie zaangażowanym w Uroczystość 

Bożego Ciała, jaką przeżywaliśmy w ubiegły czwartek. Dziękuję służbom porządkowym – 

Strażakom, dzieciom sypiącym kwiaty jak również twórcom pięknych ołtarzy. Niech Pan 

wynagrodzi Wam za waszą życzliwość. 

3.   Serdeczne Bóg zapłać za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli przeznaczone na inwestycje 

w parafii, a konkretnie na zbiórkę na renowację ołtarza bocznego.  

4. W najbliższy czwartek - na zakończenie Oktawy – uroczyste błogosławieństwo dzieci i 

oczywiście coś słodkiego. Będzie też błogosławieństwo ziół i wianków. Zapraszamy. 

5. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od mięsa. 

6. Za tydzień w naszej parafii o godz. 11.00 odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP  

i jednocześnie Rocznica I Komunii św. Zapraszam Strażaków ze sztandarami i do niesienia 

baldachimu, Panie do niesienia feretronów, dzieci komunijne w odświętnych strojach, jak 

również młodzież z KSM-u i scholę do czynnego włączenia się w liturgię. 

W związku z rocznicą proszę na próbę dzieci z klas czwartych w najbliższy piątek o godzinie 

16.30. Prosimy, aby te dzieci wzięły ze sobą rozkładane obrazki, w których zbierały w zeszłym 

roku podpisy z okazji spowiedzi pierwszopiątkowych. Za te obrazki dzieci otrzymają w piątek 

(podczas Mszy świętej) upominki. 

7. Nie będzie osobnej spowiedzi dla dzieci, mających rocznice Komunii, dlatego zachęcamy  

w ciągu tygodnia do skorzystania z tego sakramentu. 

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

Jagielska zamieszkali w par. Harklowa. Zapowiedź II. 

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

złożyła ofiarę pieniężną w wysokości 360 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejną 

grupę z Głębokiej: Zawisza, Marszałek, Deda, Szylak, Woźniak, Kwilosz, Gawlak, Stygar, 

Bogdan, Gliwa i Bronowicz. Sprzątanie w piątek wieczorem. 

10. Trwają prace przy naszej kaplicy cmentarnej. W ubiegłym tygodniu Panowie założyli 

drzwi. W tym tygodniu ciąg dalszy prac przy tynkach. Bardzo dziękuję za ofiary na rzecz 

kaplicy. W najbliższym czasie będziemy potrzebowali większej gotówki na opłacenie tych prac.  

 

 

 


