
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 26.03.2023 

 

1.  Nasz parafialny Oddział CARITAS zebrał w ubiegłą niedzielę 1128 zł. Bóg zapłać 

ofiarodawcom.  

2.  Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie naszego 

kościoła. Za tydzień ofiary w kopertach przeznaczamy na prace przy bocznym 

ołtarzu NSPJ.  
3.  We wtorek wieczorem po Mszy św. spotkanie Grupy Biblijnej. 

4.  We środę wieczorem po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów.  

5.  O włączenie się do środowej Nowenny proszę Różę Niepokalanego Poczęcia NMP. 

6.  W tym tygodniu od środy do piątku odbędą się w naszym kościele rekolekcje szkolne. 

Szczegółowy program rekolekcji na naszej stronie internetowej parafii i w gablocie. Droga 

Krzyżowa dla dzieci zostanie odprawiona we czwartek w czasie Rekolekcji – przed 

południem. 

7.  W piątek – o ile pogoda pozwoli planujemy plenerową Drogę Krzyżową. Rozpoczęcie 

w kościele o godz. 18.00 a następnie przemarsz trasą od kościoła w stronę kapliczki Matki 

Bożej i dalej na Podlas drogą asfaltową. Zakończenie obok domów państwa Ziemba. 

Powrót indywidualnie. Przy braku odpowiedniej pogody drogę krzyżową odprawimy w 

kościele. 

O godz. 16.30 – przed Mszą św. będzie w kościele Droga Krzyżowa dla tych, którzy nie 

wybiorą się na plenerową Drogę krzyżową.   

8.  Za tydzień rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Zmiana tajemnic różańcowych. 

9.  Za tydzień ofiary do puszek, zebrane po Mszach świętych przeznaczymy na zakup 

kwiatów do Bożego Grobu.  

10.  Spowiedź w parafii planujemy w Wielki Wtorek – 4 kwietnia.  

11.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się nie jak zwykle w I sobotę miesiąca, 

ale dopiero w Wielką Środę, czyli 5 kwietnia. Prosimy w zakrystii, albo telefonicznie 

zgłaszać adresy osób, które oprócz tych odwiedzanych co miesiąc, chciałyby także 

skorzystać z przyjęcia Komunii świętej, czy udzielenia innych sakramentów. 

12.  W kancelarii są do odebrania zaświadczenia dla uczestników tegorocznego kursu 

przedmałżeńskiego.  

13.  ZAPOWIEDZI. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:  

 Artur Nocek z par. Błażkowa i Emanuela Litwa z par. Harklowa. Zap. II 

 Bartłomiej Belniak z par. Harklowa i Natalia Kuchta z par. Pagorzyna. Zap. II 

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

pieniężną. W tym tygodniu do sprzątania proszę osoby z Harklowej Pola:  Stec Izabela, 

Stec Renata, Stygar, Gajda, Szafarz, Czyż, Kwilosz, Dzięglewicz, Gorczyca Andżelika, 

Wilczkiewicz, Wojdyła, Wójcik, Pawluś, Gorczyca Andrzej i Cygal. 

15.  Zawiadomienie dla mieszkańców sołectw Grudna Kępska i Głęboka w gablocie. 

 

www.parafiaharklowa.pl 

 


