
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23.5.2021 
 

1.  Dziś w Grudnej Kępskiej odpust.  

2.  Jutro w drugi dzień Zielonych Świątek – święto Matki Kościoła. Msze święte o 7.00  

i o 18.00. W Grudnej Kępskiej o 17.00. 
3.  W środę Dzień Mamy. Wszystkim naszym Mamom - tym żyjącym i zmarłym, wyrażamy 

naszą wdzięczność za trud i poświęcenie włożone w nasze wychowanie. Podczas 

wieczornej Mszy świętej będziemy polecać je dobremu Bogu i opiece Maryji. 
4.  Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi wielkanocnej wszystkich tych, którzy nie mieli 

do tej pory okazji z niej skorzystać. Jedno z przykazań kościelnych mówi o tym, aby w 

czasie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą. Czyniąc zadość temu przykazaniu 

przypominamy, że okres Komunii wielkanocnej potrwa przyszłej niedzieli -do 30 czerwca. 
5.  Za tydzień ofiary w kopertach będą przeznaczone na ogrzewanie naszej świątyni. 

6.  4 czerwca (piątek) po Bożym Ciele organizowany jest wyjazd do parku rozrywki 

ENERGYLANDIA. Koszt wyjazdu 130 zł. od osoby. Wyjazd zaplanowany został na 

godz. 6.00 a powrót około 22.00. Zapisy dzisiaj po sumie w zakrystii dla ministrantów. 

Przy zapisie potrzebny będzie PESEL. 
7.  ZAPOWIEDZI:  

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

 Bartosz Dyląg z par. Harklowa i Marlena Bagnicka z par. Harklowa, zap. I 
8.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejne osoby  

z Harklowej: Klara, Belniak, Gajecki, Gomółka, Gierut, Gomółka, Sepioł, Makowiec, 

Zając, Byczek, Ciciora, Augustyn i Rak. Sprzątanie zaplanowane jest jak zwykle na piątek 

wieczorem po Mszy św.  
9.  W tym roku procesja na Boże Ciało uda się w kierunku krzyżówki obok pomnika. 

I ołtarz obok Poczty, II ołtarz na krzyżówce – obok pomnika, III ołtarz przy pani 

Ulaneckiej, IV ołtarz przy pani Kiełtyka. I jak zawsze prośba o zorganizowanie dekoracji 

przy tych czterech ołtarzach.  
 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 


