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1.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Dziś 

także dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. Po Mszach świętych zbiórka do 

puszek na misje – tzw. Ad Gentes. 
2.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę Fatimską pani Teresy 

Kmiotek o czynne włączenie się do modlitwy. 
3.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca.  

4.  W I piątek miesiąca spowiadamy w Harklowej od 16.30 a w Grudnej Kępskiej od 16.00.  

Droga Krzyżowa w Harklowej o 17.00, a po niej Msza św. W Grudnej Droga Krzyżowa  

o 16.30 i po niej także Msza św.  
5.  W I sobotę miesiąca od godz. 8.00 odwiedziny chorych w domach.  

6.  Za tydzień po sumie i w Grudnej K. zmiana tajemnic różańcowych. Ofiary w kopertach 

przeznaczone będą na kaplicę cmentarną.  
7.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną 550 zł. 

Bóg zapłać. Sprzątaniem zajęła się wynajęta osoba. W tym tygodniu do sprzątania 

prosimy kolejne osoby z Głębokiej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św.   
8.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Konrad Cichoń, par. Niegłowice i Monika Wałęga, par. Harklowa, zap. II 

 Łukasz Gawlik, par. Moszczenica i Natalia Stachnik, par. Harklowa, zap. II 
9.  W zakrystii są do nabycia baranki na stół wielkanocny.  

10.  Od przyszłej niedzieli schola będzie sprzedawać palmy na Niedzielę Palmową. Dochód 

przeznaczony będzie na działalność scholi.  
11.  Jako owoc rekolekcji parafialnych chcemy w tym roku duszpasterskim pogłębić 

pobożność do św. Józefa, dlatego w pierwsze środy miesiąca będziemy modlić się także 

za jego wstawiennictwem, zwłaszcza o nowe powołania zakonne i misyjne z naszej parafii. 

Ministrantów i lektorów prosimy w tych dniach o czynne włączenie się w Nowenny  

i Msze święte.  
12.  Trwa akcja pod nazwą: POZYTYWNIE ZAKRĘCENI. Celem akcji jest zebranie jak 

największej ilości zakrętek plastikowych. Dochód z ich utylizacji zostanie przeznaczony 

na hospicjum w Krośnie. Zwracamy się więc z gorącą prośbą do rodziców dzieci, które 

odprowadzane są do szkoły, aby przy tej okazji jeśli mają taką możliwość przynieśli ze 

sobą już niepotrzebne nakrętki i złożyli w specjalnym pojemniku umieszczonym na 

szkolnym korytarzu.  
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