
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V NIEDZIELA PO WIELKANOCY – 2.5.2021 
 

1.  Dziś w naszej parafii uroczystość I Komunii świętej w dwóch turach. Pierwsza o godz. 

12.30, kolejna o godz. 14.00. Po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic 

różańcowych. Po południu o godz. 16.00 majówka a po niej Msza św. 
2.  Począwszy od wtorku dzieci Komunijne będą przezywać w naszym kościele Biały 

Tydzień. Zapraszamy ich wraz z rodzicami na godz. 17.30 na majówki, a po nich na Msze 

święte.  
3.  Od wczoraj rozpoczęły się nabożeństwa majowe. Zachęcamy do brania w nich udziału. 

Codziennie o godz. 17.30 majówka, a bezpośrednio po jej zakończeniu Msza św.  

W niedziele majówki będą o 16.00.   
4.  Jutro Uroczystości MB Królowej Polski. Msze święte jak w niedzielę. Msza św. o godz. 

16.00 będzie jak co roku przy kapliczce Matki Bożej Harklowskiej. Nie będzie już wtedy 

Mszy św. o 16.00 w kościele parafialnym.  
5.  W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiadamy w piątek od 17.30 a w Grudnej 

Kępskiej od 16.30.  
6.  W sobotę uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika – Patrona Polski. 

7.  Rocznica I Komunii świętej będzie w naszej parafii za tydzień (9 maja) o godz. 11.00 

W związku z tym Czwartoklasistów zapraszamy w najbliższy piątek do udziału we Mszy 

św. Po jej zakończeniu będzie próba przed Rocznicą I Komunii świętej.  
8.  ZAPOWIEDZI:  

 Arkadiusz Babuśka z par. Harklowa i Agnieszka Jarek z par. Trzcinica, zap. I 

 Maksymilian Burdacki z par. Czudec i Katarzyna Pelc z par. Harklowa, zap. I 
9.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach z przeznaczeniem na cele inwestycyjne,  

a konkretnie na remont kancelarii parafialnej.  
10.  Serdecznie dziękuję rodzicom dzieci Komunijnych za piękną dekorację i za opłacenie 

wczoraj osób  sprzątających kościół. W tym tygodniu proszę o posprzątanie kościoła 

rodziców dzieci obchodzących Rocznicę I Komunii świętej. Proszę też w tym tygodniu 

przedstawicieli rodziców tych dzieci o kontakt w tej sprawie z kancelarią parafialną.  
 

 

 


