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1.  We środę POPIELEC. Msze święte z posypaniem głów popiołem o 11.00 i o 17.00.  

W Grudnej o 16.00. w Środę Popielcową obowiązuje post jakościowy (od mięsa, 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia) i ilościowy (3 posiłki dziennie,  

w tym tylko jeden do syta, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie 

rozpoczęli sześćdziesiątego). W Popielec nie ma dyspensy od postu. 

2.  W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I. sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 

16.30. W Grudnej K. od 16.00. W sobotę od 8.00 odwiedziny chorych w domach. 

3.  Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych: we czwartki o 17.00 dla dzieci,  

a później Msza święta; w piątek o 17.00 dla starszych, później również Msza święta.  

W Grudnej Kępskiej Droga Krzyżowa o 16.30 i również po niej Msza. 

4.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na pierwsze spotkanie  

w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński). Zapisy na I spotkaniu. 

Katechezy będą odbywać się w soboty wieczorem po zakończonej Mszy św. i potrwają do 

9 kwietnia włącznie. 

5.  Za tydzień I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po sumie i w Grudnej 

Kępskiej. Proszę Członków Róż o czynne włączenie się w liturgię Mszy świętej. Gorzkie 

Żale z kazaniem pasyjnym o 16.00, a po nich Msza święta. 

6.  Dziś ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła.  

7.  Zgodnie z prośbą Przewodniczącego Episkopatu Polski dziś po Mszach świętych i w 

Popielec zbiórka do puszek na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

8.  Nasi parafianie – właściciele HOKKA HEY podjęli inicjatywę pomocy uchodźcom z 

Ukrainy. W najbliższą środę w Domu Ludowym w Harklowej w godzinach 16.00 – 20.00 

zostanie zorganizowana zbiórka następujących artykułów: mleko w proszku NAN 

(wszystkie kategorie wiekowe), pieluszki (wszystkie rozmiary), kocyki, śpiworki, 

ręczniki, chusteczki nawilżane, kaszki dla dzieci, szczotki, pasty do zębów, akcesoria dla 

najmłodszych (smoczki, butelki, gryzaki), środki czystości, żywność (konserwy, 

ciasteczka), ubranka dla dzieci, leki, podpaski, opatrunki itp. Nie zapomnijmy też o 

zwierzakach.  

Do Szkoły w Kunowej można także przynosić powyższe rzeczy od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy szkoły.  

Zebrane rzeczy zostaną przekazane do najbliższego punktu recepcyjnego w Medyce.  

9.  Bardzo dziękuję grupie sprzątającej za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

10.  OGŁOSZENIA PANI DYREKTOR GRUDNEJ K. 

11.  Przypominamy: KGW z Harklowej organizuje Dzień Kobiet 13 marca (niedziela). Zapisy  

w sklepie u Zosi Brągiel i w szkole u p. Kmiotek. Wpisowe 10 zł.   
 

 

www.parafiaharklowa.pl 


