
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 30.5.2021 
 

1.  Jutro zakończenie nabożeństw majowych. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i 

sobota miesiąca. 
2.  Spowiadamy w piątek od godz. 17.30. W Grudnej Kępskiej od 17.00.  

3.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się w sobotę od godz. 8.00. Wieczorem 

zapraszamy na kolejne w tym roku nabożeństwo fatimskie.  
4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Z racji I środy miesiąca będziemy 

modlić się także za wstawiennictwem św. Józefa o nowe powołania kapłańskie, zakonne  

i misyjne z naszej parafii. Proszę o czynne włączenie się do Nowenny naszych 

ministrantów i lektorów.   
5.  W Boże Ciało Msze święte o 7.30 i o 11.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. W tym 

roku w Boże Ciało procesja uda się w kierunku krzyżówki obok pomnika. Proszę jak 

zawsze o przygotowanie Ołtarzy w stałych miejscach, a więc I ołtarz obok Poczty, II ołtarz 

na krzyżówce – obok pomnika, III ołtarz przy pani Ulaneckiej, IV ołtarz przy pani 

Kiełtyka. Proszę o przygotowanie chorągwi i feretronów. Zapraszam ze sztandarami i do 

baldachimu Strażaków, których także proszę o zabezpieczenie naszej trasy przemarszu. 

Zapraszam dzieci z klas trzecich w strojach komunijnych zarówno w Boże Ciało jak  

i potem przez całą Oktawę. Proszę też, by procesja była swoistym wyznaniem wiary i by 

przez swój udział dać dobre świadectwo. W czasie oktawy Bożego Ciała zapraszam do 

udziału w procesji wokół kościoła. Za tydzień w niedzielę procesja będzie po sumie.  
6.  Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.  

7.  ZAPOWIEDZI:  

 Karol Jarek z par. Harklowa i Weronika Wójcik z par. św. Antoniego Jasło, zap.II 

 Bartosz Dyląg z par. Harklowa i Marlena Bagnicka z par. Harklowa, zap. II 

 Marcin Dobek z par. Harklowa i Aleksandra Zdebska z par. Chrystusa Króla w Jaśle, zap. I 

8.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejne osoby  

z Harklowej: Labut, Sepioł, Bugała, Pyznar, Gogola, Pięta, Halik, Maczuga, Furmanek, 

Szostak, Adamik Beata, Kula i Stec. Sprzątanie zaplanowane jest jak zwykle na piątek 

wieczorem po Mszy św.  
9.  Serdecznie dziękuję osobom, a jest ich kilka, które pozytywnie odpowiedziały na moją 

prośbę o skoszenie trawy poniżej kościoła, plebanii i na cmentarzu. Każdy 

bezinteresowny, dobry uczynek nie jest zapomniany w oczach Bożych.  
10.  Dzisiejsze ofiary w kopertach są przeznaczone na ogrzewanie naszej świątyni. Za tydzień 

na elewację przy kaplicy cmentarnej.  
 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 

 


