
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

ODPUST PARAFIALNY - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA C – 26.6.2022 
 

1.  Dziś w naszej parafii odpust ku czci Niepokalanego Serca NMP. Naszym modlitwom 

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

Strażakom ze sztandarami i niosącym baldachim, Paniom niosącym feretrony, dzieciom 

komunijnym w odświętnych strojach i tym pozostałym, jak również młodzieży z KSM-u i 

Ogniska Muzycznego za czynne włączenie się w liturgię odpustową. 
2.  Od jutra Msze święte w tygodniu będą o godz. 7.00, po południu o 17.00.  
3.  W środę Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Składka przeznaczona na 

„świętopietrze”. Msze święte o godz. 7.00 i o 17.00. W Grudnej Kępskiej o godz. 16.30. 

Wszystkim solenizantom, w tym naszemu panu Kościelnemu Piotrowi składam serdeczne 

życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i opieki Maryji i świętego Patrona. 
4.  We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę o czynne włączenie się do 

Nowenny Różę Matki Bożej Różańcowej.  
5.  W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od 17.00.  

W Grudnej od 16.00.  
6.  Do chorych z posługą udamy się w najbliższym tygodniu od godz. 8.00 

 Ks. Witosław – w środę 

 Ks. Proboszcz – w sobotę 
7.  W I sobotę miesiąca o godz. 17.00 Msza św. (porządek niedzielny) a po niej różaniec 

fatimski i procesja wokół kościoła. 
8.  Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek Mszy 

świętych. Msza święta w sobotę o 17.00 będzie Mszą niedzielną z kazaniem i składką.  

W niedziele nie będzie Mszy św. popołudniowej o godz. 16.00. 
9.  Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na cele parafialne, a konkretnie na 

zakup (przynajmniej na jakiś czas) używanych organów elektronicznych, wraz  

z nagłośnieniem. Obecnie grające są już w dość podeszłym wieku i wymagają gruntownej 

naprawy, która waha się w granicach kilkudziesięciu tysięcy.  
10.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. W 

tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej Osiedla: Gawlak, Dybaś, Goleń, 

Ślimak, Stygar, Hajnosz, Stygar, Byczek, Niemiec, Dybaś, Niemiec, Czochara, Skuba, 

Kuchta, Kumiega, Janiga i Bartyzel.   
11.  Parafia Osobnica organizuje dnia 2 lipca (sobota) jednodniowy wyjazd do Częstochowy. 

Koszt 70 zł. Wyjazd około 4.00 z parkingu przy kościele w Osobnicy. Powrót w godzinach 

wieczornych. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny, bądź osobisty do czwartku 

włącznie. Tel. 13 449 40 10 
 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 


