
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XII NIEDZIELA ZWYKŁA C – 19.6.2022 
 

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

modlitwom będzie przewodniczył ks. Rafał Przędzik – nasz wielkopostny rekolekcjonista. 

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. 
2.  Jutro wieczorem po Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej.  
3.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Matki Kościoła pani Zofii Dutka.  
4.  We czwartek Dzień Ojca. Pamiętajmy w tym dniu o nich w modlitwie. Również we 

czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela przeniesiona ze względu na 

Uroczystość NSPJ. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów. 
5.  Także 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. Nie ma w tym dniu postu. 
7.  Msze święte na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego będą:  

 W czwartek o godz. 13.00 dla uczniów klas ósmych  

 W piątek o godz. 8.00 w Harklowej dla uczniów klas 0-7 

 W piątek o godz. 9.00 w Grudnej Kępskiej dla tamtejszych uczniów  

W związku z zakończeniem roku szkolnego zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, 

aby w pełni podziękować za miniony rok. Spowiadać będziemy codziennie kilkanaście 

minut przed Mszami. Prosimy, aby nie zostawiać spowiedzi na ostatnią chwilę.  
8.  Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. 
9.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. W 

tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowskich Pól: Bochenek, Szafrański, 

Stygar, Jarek, Janowiec, Źrebiec, Dykas, Bugała, Syzdek i Więcek.   
10.  OGŁOSZENIA PANA WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN  

 O obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w terminie do 

30 czerwca 2022 r.  

 O Programie „Czyste Powietrze”. 

 O Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności 

publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki”. 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 


