
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

VII NIEDZIELA ZWYKŁA A – 19.02.2023 

 

1.  Wczoraj w Osobnicy ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania uczniom z klas 

ósmych z naszej parafii. Serdecznie dziękuję rodzicom tych uczniów za dar ołtarza  

w wysokości 1200 zł. 

2.  Dziś w Kościele rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  
   Osoby szukające pomocy dla siebie, swoich bliskich czy znajomych, mających 

problemy alkoholowe mogą nawiązać kontakt z działającymi w diecezji wspólnotami 

Anonimowych Alkoholików. Wszelkie informacje i kontakt do tych wspólnot znaleźć 

można na stronie internetowej http://aapodkarpacie.pl/  albo telefonując na numer 

506 907 988. 

3.  We środę POPIELEC. Msze święte z posypaniem głów popiołem o 11.00 i o 17.00.  

W Grudnej o 16.00. w Środę Popielcową obowiązuje post jakościowy (od mięsa, 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia) i ilościowy (3 posiłki dziennie,  

w tym tylko jeden do syta, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie 

rozpoczęli sześćdziesiątego). W Popielec nie ma dyspensy od postu. 

4.  Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych: we czwartki o 17.00 dla dzieci,  

a później Msza święta; w piątek o 17.00 dla starszych, później również Msza święta.  

W Grudnej Kępskiej Droga Krzyżowa o 16.30 i również po niej Msza. 

5.  W związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę Przewodniczący KEP abp 

Stanisław Gądecki kieruje apel o to, aby piątek, 24 lutego br. był dniem modlitwy o 

sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, a w niedzielę, 26 lutego br., aby została przeprowadzona 

w kościołach zbiórka finansowa na pomoc dla Ukrainy. 

6.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na pierwsze spotkanie  

w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński). Zapisy na I spotkaniu. 

Katechezy będą odbywać się w soboty wieczorem po zakończonej Mszy św. i potrwają do 

1 kwietnia włącznie. 

7.  Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła. 

8.  ZAPOWIEDZI. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:  

 Kamil Staniszewski z par. Cieklin i Zuzanna Filus z par. Harklowa. Zap. II 

9.  Serdecznie dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę 

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej:  Kokoczka, Stygar, 

Stygar, Bugała, Dranka, Sidor, Rewiś, Mikrut, Bartyzel, Krupa i Goleń.  
 

 

 

www.parafiaharklowa.pl 

http://aapodkarpacie.pl/

