
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA PO WIELKANOCY – 18.4.2021 
 

1.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli z przeznaczeniem na kaplicę 

cmentarną.  
2.  Dziś rozpoczynamy w kościele Tydzień Biblijny. W związku z tym jutro wieczorem na 

Mszę św. zapraszamy Grupę Biblijną.  
3.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Zapraszam Różę MB Różańcowej do 

czynnego włączenia się do nowenny.  
4.  W piątek uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski. Ze względu na uroczystość nie 

obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
5.  Za tydzień na Zabuczu Msza św. o godz. 14.30 z prośbą o urodzaje i Boże 

błogosławieństwo dla tamtejszych mieszkańców.  
6.  W związku z istniejącymi przepisami państwowymi informujemy, że I Komunia święta 

dzieci z klas trzecich odbędzie się w tym roku 2 maja w dwóch turach. Na godz. 12.30 

zapraszamy rodziców, chrzestnych i dzieci komunijne ze Szkół w Harklowej i Grudnej 

Kępskiej, natomiast na godz. 14.00 pozostałe dzieci wraz z rodzicami i chrzestnymi.  
7.  Informacja odnośnie szczepień szczepionkami Astra Zeneca i Johnson&Johnson. 

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych przy Konferencji Episkopatu Polski 

Biskup Józef Wróbel opublikował stanowisko w sprawie korzystania ze szczepionek 

przeciw COVID-19 przez katolików. Zgodnie z tym stanowiskiem nie budzi wątpliwości 

moralnych korzystanie ze szczepionek firm Pfeizer i Moderna. Natomiast korzystanie ze 

szczepionek Astra Zeneca i Johnson&Johnson jest dopuszczalne moralnie tylko po 

spełnieniu określonych warunków, którymi są przede wszystkim: rzeczywisty brak 

możliwości wyboru dopuszczalnej moralnie szczepionki oraz zademonstrowanie 

wyraźnego sprzeciwu przeciw producentom szczepionek z wykorzystaniem komórek z 

abortowanych dzieci.  
8.  ZAPOWIEDZI: 

 Klaudia Adamik z par. Harklowa i Krystian Halibożek z par. Harklowa, zap.II  

 Justyna Janiga z par. Harklowa i Bartosz Wesołek z par. św. J.Bosko Poznań, zap. II 

 Karolina Kuchta z par. Harklowa i Krystian Szafarz z par. Sławęcin, zap. II 
9.  Dziękuję rodzinom z grupy sprzątającej, które w ubiegłym tygodniu złożyły ofiarę 

pieniężną 510 zł. Bóg zapłać. Sprzątaniem zajęły się, jak ostatnio wynajęte osoby. W 

tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej. Sprzątanie planowane jest w 

piątek wieczorem po Mszy św.   
10.  „Wyrok na niewinnych” – ogłoszenie o projekcji filmu na stronie www.RafaelFilm.pl 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 


