
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.6.2021 
 

1.  Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiejsze ofiary w kopertach są przeznaczone na 

elewację przy kaplicy cmentarnej. 

2.  Jutro po Mszy św. spotkanie Biblijne. 

3.  W tym tygodniu będą spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas siódmych.  

4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę MB Częstochowskiej pani Stefanii Dyląg.   

5.  W najbliższy czwartek - na zakończenie Oktawy – uroczyste błogosławieństwo dzieci  

i oczywiście coś słodkiego. Będzie też błogosławieństwo ziół i wianków. Zapraszamy. 

6.  W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od mięsa. 

7.  Za tydzień w naszej parafii odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP. Naszym 

modlitwom będzie przewodniczył ks. Marek Marchut – proboszcz z par. Cieklin. 

Zapraszam Strażaków ze sztandarami i do niesienia baldachimu, Panie do niesienia 

feretronów, dzieci komunijne w odświętnych strojach, jak również młodzież z KSM-u do 

czynnego włączenia się w liturgię. 

8.  Za tydzień zbiórka do puszek jako wsparcie prowadzonego remontu Domu 

Diecezjalnego KSM w Rzeszowie. 

9.  Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 

i procesję na Boże Ciało. Dziękuję p. Jarkowi za naprawienie jednego z feretronów.  

10.  ZAPOWIEDZI:  

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

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

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę kolejne osoby z Harklowej. Sprzątanie 

zaplanowane jest jak zwykle na piątek wieczorem po Mszy św.  

12.  DODATKOWE OGŁOSZENIA: 

 W przyszłą niedzielę będzie można złożyć swój podpis, PESEL i adres pod 

projektem dwóch ustaw: Stop LGBT i Stop ABORCJI 

 Na stoliku za ławkami są Cegiełki na kolonie CARITAS. Gdyby ktoś chciał 

finansowo wesprzeć takie kolonie dla dzieci z biedniejszych rodzin może to uczynić. 

Niezbędne informacje, jak to zrobić znajdziemy na tych „Cegiełkach” 

 Badanie wzroku – info w gablocie 
 

 


