
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.5.2022 
 

1.  Jutro na godz. 16.30 zapraszamy do kościoła na spotkanie kandydatów na ministrantów. 

A po Mszy św. Grupę Biblijną.  
2.  W tym tygodniu wypadają tzw. Dni Krzyżowe. Zapraszamy do wspólnej  modlitwy o 

urodzaje i do udziału w procesji. Rozpoczynać będziemy o godz. 17.00 Mszą świętą, po 

której (o ile dopisze pogoda) będzie procesja. W poniedziałek w kierunku centrum 

Harklowej do krzyża u Państwa Czajków. We wtorek w kierunku Kunowej do kapliczki u 

Państwa Stachaczyńskich. We środę o godz. 16.30 w Grudnej Kępskiej (w kierunku na 

Głęboką). Litanię do MB zaśpiewamy w czasie procesji. 

3.  W czwartek 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. 

Za tydzień w Niedzicę po sumie zapraszamy do wysłuchania koncertu z okazji Dnia Matki 

w wykonaniu naszego Ogniska Muzycznego.  
4.  Ofiary w kopertach z przyszłej niedzieli będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.  

5.  ZAPOWIEDZI: 

 Michał Gołosiński i Weronika Pięta (oboje z par. Harklowa), zap. II 

 Damian Halibożek i Paulina Stachnik (oboje z par. Harklowa), zap. II 

 Mariusz Czyż z par. Harklowa i Adrianna Kapanowska z par. Trzcinica, zap. II 
6.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. W tym 

tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej.  
7.  Pani Agnieszka Kosiba organizuje dwudniowy wyjazd do Wrocławia i okolic. Szczegóły 

na plakacie.  
8.  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN: o programie wsparcia seniorów. 

Szczegóły na plakacie i o Dniu Dziecka (poniżej). 

Wójt Gminy Skołyszyn oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  

w Skołyszynie zapraszają dzieci 29 maja na piknik rodzinny, który odbędzie się w 

godzinach 14.00-18.00 na stadionie sportowym w Skołyszynie.   

W programie wiele zbaw, gier i konkursów. W trakcie pikniku można będzie bezpłatnie 
korzystać z  atrakcji wesołego miasteczka, dmuchanych zjeżdżalni, przejażdżki kolejką i 
fotobudki. 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 

 

 

 



 

 


