
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 5.6.2022 
 

1.  Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie Okresu Wielkanocnego. 

Odpust w Grudnej Kępskiej. Po sumie i w Grudnej K. zmiana tajemnic różańcowych.  
2.  Jutro w drugi dzień Zielonych Świątek – święto Matki Kościoła. Msze święte o 6.30  

i o 17.00. W Grudnej Kępskiej o 16.30.  

W Harklowej o 16.30 spotkanie dla kandydatów na ministrantów, a po Mszy św. dla 

Grupy Biblijnej.  
3.  Dzisiejsze ofiary w kopertach będą przeznaczone na parking przy kaplicy cmentarnej. Z 

uwagi na drożejące materiały, na chwilę obecną parking będzie kosztował co najmniej dwa 

razy tyle, ile zebraliśmy do tej pory. Aby zakończyć te prace w tym roku, każda rodzina 

musiałby złożyć co najmniej 100 zł., a wiadomo, że różnie z tym bywa. Dziękuję tym, 

którzy do tej pory złożyli już ofiary na ten cel i nadal składają.    
4.  ZAPOWIEDZI: 

 Łukasz Leśniak i Magdalena Szukała (oboje z par. św. Stanisława-Jasło), zap. II 

 Krzysztof Droździk z par. Kozy i Gabriela Gajecka z par. Harklowa. 
5.  Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi wielkanocnej wszystkich tych, którzy nie mieli 

do tej pory okazji z niej skorzystać. Jedno z przykazań kościelnych mówi o tym, aby w 

czasie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą. Czyniąc zadość temu przykazaniu 

przypominamy, że okres Komunii wielkanocnej potrwa do przyszłej niedzieli włącznie.  
6.  Dziękuję wczorajszym parom ślubnym za dołożenie się do kwiatów. Pary złożyły w 

sumie 490 zł., a parafia 210 zł. Dziękuję też grupie sprzątającej, która w ubiegłym 

tygodniu złożyła ofiarę pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej.   
7.  Chcę także podziękować dobroczyńcom, którzy w tym tygodniu nieodpłatnie pracowali 

na rzecz parafii przy koszeniu trawy, czyli panom z Kunowej i Harklowej.  
8.  Caritas Diecezji Rzeszowskiej włączając się w ogólnopolską akcję „Paczka dla Ukrainy” 

dostarczyła nam kartony z logo Caritas. Jeśli są parafianie gotowi do włączenia się w 
pomoc ofiarom wojny na Ukrainie poprzez wypełnienie takich kartonów trwałą 
żywnością, prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.  

9.  W tym roku procesja na Boże Ciało pójdzie w kierunku Głębokiej. Proszę jak zawsze  

o przygotowanie Ołtarzy w stałych miejscach i o włączenie się mieszkańców z tych okolic  

w przygotowanie dekoracji. 
 

www.parafiaharklowa.pl 

 

 

 

 

 

 


