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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 4.4.2021 
 

1.  Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w głębszym przeżyciu Wielkiego 

Tygodnia a więc:  
 Ks. Stanisławowi za pomoc i posługę w sakramencie pokuty 

 Ks. Witkowi za wszelką pomoc, której jest sporo w każdej dziedzinie 

 Tym, którzy tworzyli i pomagali zorganizować dekoracje w naszym kościele. 

Bardzo dziękuję pani Natalii za wielką życzliwość i serce jakie wkłada w ozdabianie 

naszych ołtarzy i tworzenie dekoracji.  

 AP-Media za umożliwienie transmisji Mszy świętych z naszego kościoła.  

 Ministrantom i Lektorom za pomoc i dzielne trwanie przy Panu Jezusie w czasie 

naszego Triduum Paschalnego 

 Czytającym mękę Pańską  

 Młodzieży z KSM-u za przygotowane misterium, dorosłym za włączenie się w 

liturgię Wielkiego Tygodnia.  

 Obsłudze liturgicznej - Panu Kościelnemu i Panu Organiście za troskę i poświęcony 

czas 

 Strażakom za dzisiejszą obecność 

Wam wszystkim kochani parafianie, bo gdyby sytuacja była inna na pewno byście, jak co 

roku byli czynnymi uczestnikami wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Wiem, że niektórym 

niestety przyszło spędzać ten czas tylko w łączności duchowej z naszym kościołem. 
2.  Bóg zapłać wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za życzenia. W imieniu księży 

tej parafii chcę wam życzyć kochani Parafianie dużo miłości wzajemnej, tak bardzo w 

tych czasach potrzebnej, wiary, że ostatnie słowo zawsze należy do Boga i odwagi do 

zmagania się z codziennością. Niech Pan Jezus zmartwychwstały będzie naszym oparciem 

i siłą. 
3.  Przypominamy, że dzisiaj Msze święte jeszcze o 8.30, 11.00, 13.00 i 16.00. Jutro drugi 

dzień świąt Wielkanocnych. Msze św. o 7.30, 11.00 i 13.00. W Grudnej Kępskiej jak 

zwykle o 9.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. składka przeznaczona jest na KUL i 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 
4.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Będziemy modlić się także za 

wstawiennictwem św. Józefa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Proszę 

ministrantów i lektorów o czynne włączenie się do nowenny. 
5.  Ze względu na Oktawę Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
6.  Za tydzień niedziela Miłosierdzia Bożego. Święto patronalne Caritas. Składka 

przeznaczona będzie na Caritas Diecezji Rzeszowskiej. A ofiary w kopertach na kaplicę 

cmentarną. 
7.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną 400 zł. 

Bóg zapłać. Sprzątaniem zajęły się, jak ostatnio wynajęte osoby. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Harklowej: od państwa Ducal do państwa Stachaczyński. 

Sprzątanie planowane jest w piątek wieczorem po Mszy św.   
 

www.parafiaharklowa.pl 

 


