
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1.5.2022 
 

1.  Dziś w naszej parafii na sumie uroczystość I Komunii świętej. Dzisiejsza składka 

przeznaczona jest na WSD,  a ofiary w kopertach na parking przy kaplicy cmentarnej. 
2.  Wszystkich zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych. Począwszy od jutra 

dzieci Komunijne będą przeżywać w naszym kościele Biały Tydzień. Zapraszamy ich 

wraz z rodzicami na godz. 17.00 na majówki, a po nich na Msze święte. 
3.  We wtorek Uroczystości MB Królowej Polski. Msze święte jak w niedzielę. Msza św.  

o godz. 16.00 będzie, jak co roku przy kapliczce Matki Bożej. Nie będzie już wtedy 

Mszy św. o 16.00 w kościele parafialnym.  

Po sumie i w Grudnej Kępskiej zmiana tajemnic różańcowych.  
4.  W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiadamy w piątek od 16.30 a w Grudnej 

Kępskiej od 16.00. 
5.  Do chorych z posługa duszpasterską udamy się w tym miesiącu wyjątkowo w najbliższy 

piątek od godz. 8.00.  
6.  Z racji Białego Tygodnia, w tym miesiącu nie będzie osobnego nabożeństwa fatimskiego. 

7.  Za tydzień w naszej parafii na sumie rocznica I Komunii świętej.  

8.  ZAPOWIEDZI: 

 Damian Podraza z par. Harklowa i Katarzyna Stefańska z par. św. Maksymiliana 

Kolbego w Krakowie, zap. II. 

 Łukasz Tuzim z par. Zaleszany i Karolina Wójcik z par. Harklowa, zap. II 

 Krystian Ochałek i Monika Wojtas (oboje z par. Harklowa), zap. I 
9.  Dziękuję serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za dar ołtarza, za który kupiliśmy dwa 

ornaty na Boże Narodzenie i obrus. Dziękuję także za kompozycję kwiatową i dekorację, 

którą wykonały dekoratorki z Jabłonicy, za posprzątanie wokół kościoła i za ofiarę 

pieniężną przeznaczoną na sprzątanie w wysokości 500 zł. Bóg zapłać. Dziękuję również 

panu Grzegorzowi za skoszenie trawy poniżej parkingu przy kościele. Pan kościelny też 

miał w tym swój udział. W tym tygodniu do sprzątania proszę rodziców dzieci, mających 

za tydzień rocznicę I Komunii św.  
10.  Z datków za chlebki w Wielki Czwartek zebrano kwotę: 1200 zł. Pieniądze te 

przekazano jako wsparcie dla dwóch rodzin z Ukrainy, które mieszkają na terenie naszej 

parafii. Caritas składa serdeczne Bóg zapłać za złożone datki. 

 
 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 

 


