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1.Przypominam, że od wczoraj do 9 kwietnia istnieją nowe przepisy dotyczące liczby 

wiernych w kościele podczas mszy św. i nabożeństw. Wg nowych wytycznych 1/20m
2
. U nas 30 

osób. Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich pragnących w najbliższych dniach 

uczestniczyć w obchodach Triduum Paschalnego, aby wolne miejsca zostawić osobom starszym i 

mającym zamówione intencje mszalne, a ci którzy czują się na siłach i są młodsi mogą 

uczestniczyć na zewnątrz, gdzie nie ma limitu wiernych. Przypominam, że od 5 listopada 2020 bp 

Jan Wątroba udzielił dyspensy od uczestnictwa we Mszy św., można więc także śledzić przebieg 

Triduum przez Internet. Postaramy się transmitować Msze i nabożeństwa z każdego dnia 

Wielkiego Tygodnia. Aby obejrzeć transmisję należy na YOUTUBE wpisać hasło: kościół 

Harklowa, a następnie kliknąć odpowiedni ekran, który się pojawi. Przypomnę także, że okres 

Komunii św. wielkanocnej trwa w tym roku do 30 maja, czyli do Niedzieli Trójcy Świętej. 

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Prośmy Pana Boga o szybki powrót 

do normalności.  

2.W ubiegłą niedzielę do puszek zebraliśmy prawie 1500 zł. Bóg zapłać. Dzisiejsza składka jest 

przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu. A ofiary w kopertach na ogrzewanie kościoła.  

3.Od jutra Msze św. w tygodniu wieczorem będą o godz. 18.00. W Grudnej w środę o 17.00.  

W Wielkanoc dodatkowa Msza św. o godz. 13.00.  
4.W najbliższym tygodniu będziemy spowiadać codziennie wieczorem mniej więcej pół 

godziny przed Mszą świętą. Natomiast w środę dodatkowo jeszcze od 19.00 – 20.30.  

5.Do chorych z posługą duszpasterską udamy się w najbliższą środę. Ks. Proboszcz od godz. 

8.00 odwiedzi chorych z Głębokiej i Grudnej Kępskiej oraz tych, których odwiedza z racji I 

soboty miesiąca, zaś ks. Witosław od godz. 11.00 chorych z Harklowej, Kunowej i także tych, 

których odwiedza z racji I soboty miesiąca. Informujemy też, że nie będzie już dodatkowych 

odwiedzin chorych w miesiącu kwietniu, dlatego adresy chorych zgłaszajmy do wtorku włącznie. 

Zapraszam przedstawicieli Róży MB Częstochowskiej do włączenia się do środowej nowenny. 

6.Za 5 dni Wielki Piątek. Przypominamy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz 

poście ilościowym (dwa posiłki lekkie i jeden do syta). W Wielki Piątek do adoracji w ciągu dnia 

zapraszam przedstawicieli Róż Różańcowych. Wg podanego grafiku. Proszę, aby pozostawiać też 

w czasie adoracji chwile ciszy. Jest to jednocześnie I piątek miesiąca.  Osoby odprawiające 

praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii 

Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą 

mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. 

7.Święcenie pokarmów w tym roku będzie wyglądało w ten sposób: Wszystkich, którzy będą 

przyjeżdżać na święcenie pokarmów prosimy o ustawienie się z koszykami na zewnątrz – wokół 

kościoła – wzdłuż chodnika. Po modlitwie przy schodach kościoła, kapłan przejdzie naokoło i 

poświęci przyniesione pokarmy. Proszę w swoich naczyniach przynieść też wodę do poświęcenia.  

Zapraszamy parafian z Głębokiej, Kunowej i Harklowej co pół godziny 8.00-12.00 według 

propozycji schematu, który był w czasie kolędy w kościele, czyli po kilkadziesiąt numerów co pół 

godziny. W Grudnej Kępskiej przy kaplicy święcenie co godzinę, począwszy od 8.45. Grafik z 

numerami domów i godziną święcenia pokarmów znajdziemy w gablocie i na naszej stronie 

internetowej parafii. Prosimy w miarę możliwości o zastosowanie się do powyższego schematu.   

8.Zmiana tajemnic różańcowych i składka w kopertach na cele inwestycyjne będzie 11 

kwietnia. I jak ostatnio zbieramy na dokończenie prac przy kaplicy cmentarnej. 

9.Dziękuję grupie sprzątającej za ofiarę pieniężną. Bóg zapłać także osobom, które podejmują 

trud zebrania pieniędzy w poszczególnych grupach. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

kolejne osoby z Głębokiej. Sprzątanie zaplanowane jest na sobotę wieczorem po Wigilii 

Paschalnej.   

10.Myślimy o zrobieniu dębowych lub jesionowych ławek do naszej kaplicy cmentarnej. Może 

ktoś ma do sprzedania takie drzewo. Będziemy wdzięczni za kontakt w tej sprawie.  

11.W gablocie znajdziemy ogłoszenie dotyczące badania wzroku.  
 


