
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.2.2021 
 
 

 

1.  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przeżywanie odpustu 

parafialnego: obsłudze, czytającym i KSM-owi.  
2.  Bóg zapłać za ofiary pieniężne z ubiegłej niedzieli przeznaczone na wyposażenie kaplicy 

cmentarnej. 
3.  We środę w Popielec rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które 

potrwają do niedzieli włącznie. Szczegółowy program został zamieszczony na internecie i 

w gablocie. Msze święte z posypaniem głów popiołem o 11.00 i o 17.00.  

w Grudnej o 16.00. W Środę Popielcową obowiązuje post jakościowy (od mięsa, 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia) i ilościowy (3 posiłki dziennie,  

w tym tylko jeden do syta, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie 

rozpoczęli sześćdziesiątego). W Popielec nie ma dyspensy od postu. 
4.  Msze święte w tym tygodniu wieczorem będą po Popielcu nieco później - o godz. 17.30.  

5.  Zapraszamy do udziału w tym tygodniu o godz. 17.00 w Drodze Krzyżowej. Po 

zakończeniu rekolekcji będą we czwartki dodatkowe Drogi Krzyżowe dla dzieci.  
6.  W Wielkim Poście planujemy w naszej parafii z zachowaniem reżimu sanitarnego 

katechezy przedmałżeńskie – tzw. kurs przedmałżeński. Mogą w nim uczestniczyć osoby 

po bierzmowaniu. Spotkania będą się odbywały w soboty wieczorem bezpośrednio po 

zakończonej Mszy św. Zapisy na pierwszym spotkaniu, czyli 20. lutego. Na pierwsze 

spotkanie (z racji Rekolekcji Parafialnych) zapraszamy wyjątkowo na godzinę 19.30.  
7.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną.  

Sprzątaniem zajęła się wynajęta osoba. Pomagała też młodzież. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy kolejne osoby z Głębokiej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy 

św., czyli około 18.30. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że Grupa nie może przyjść na 

sprzątanie, wówczas proszę kogoś z tej grupy o zebranie od każdej w wyczytanych rodzin 

po 50 zł. (tak jak było to mówione podczas spotkań kolędowych w kościele) i dostarczenie 

tych pieniędzy do kancelarii parafialnej najpóźniej do czwartku włącznie. Tak by można 

było kogoś innego znaleźć do sprzątania i mu zapłacić. Można też zebrane pieniądze 

przesłać na konto parafialne z zaznaczeniem na jaki cel. I ważne, aby cała grupa się 

włączyła, a nie tylko kilka rodzin sfinansowało sprzątanie.   
8.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Paweł Ulaszek zam, w par. Harklowa i Marzena Kargul zam. w par. Wojnicz - zap. II 
9.  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 16.00, a po nich Msza święta. Składka z 

przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele misyjne jako podziękowanie dla ojca 

Rekolekcjonisty.  
10.  Ogłoszenie Sołtysa Kunowej: W dniach 15 i 16 lutego w godzinach 9.00 – 16.00 będą w 

Sali KGW w Kunowej wydawane nakazy podatku rolnego. 
 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 


