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1.  1. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje. Szczegółowy program w 

gablocie. Spowiedź przed Świętami będzie w Wielki Wtorek – 16 kwietnia. Do chorych 

udamy się w Wielką Środę. Gorąco zachęcam do licznego udziału w tych świętych ćwiczeniach 

wielkopostnych. (odczytać program).  

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

młodzieży i starszych. W najbliższy piątek zapraszam na Drogę Krzyżową w plenerze. 

Rozpocznie się wieczorem - bezpośrednio po zakończeniu Mszy św. Trasa będzie przebiegać  

drogą w stronę cmentarza, następnie w kierunku Osiedla, potem w dół w kierunku krzyżówki – 

Centrum, a potem w stronę kościoła. Zachęcam do licznego udziału. Można wziąć ze sobą 

świece. W Grudnej Kępskiej Droga Krzyżowa będzie jak zwykle o 16.30, po niej Msza św. 

3.  3.  Dzisiaj młodzież z KSM-u sprzedaje po Mszach świętych własnoręcznie zrobione słodkie 

upominki wraz z modlitwami do św. Józefa. Zachęcamy do zakupu. Natomiast nasza Parafialna 

Schola będzie sprzedawała własnoręcznie zrobione palmy. Dochód z ich sprzedaży zasili budżet 

naszej scholi. Schola weźmie też we środę czynny udział w Nowennie do MB Nieustającej 

Pomocy. 

4.  4.  Jutro Uroczystość Zwiastowania NMP - Dzień Świętości Życia. Zapraszamy na Msze 

święte o 6.30 i o 17.00. Zachęcamy do podjęcia dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Na 

stoliku za ławkami znajdują się materiały dotyczące duchowej adopcji oraz deklaracje. Prosimy o 

wypełnienie tych deklaracji i o przyniesienie ich na wieczorną Mszę Świętą w poniedziałek, aby 

w sposób uroczysty rozpocząć krucjatę modlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych. 

5.  5. We środę wieczorem po zakończonej Mszy świętej w salce KSM-u spotkanie z kandydatami 

do bierzmowania z klasy VII. Natomiast w kościele krótkie spotkanie z rodzicami dzieci 

obchodzących rocznicę I Komunii św. 

6.  6. We czwartek wieczorem spotkanie z ministrantami, a w sobotę wieczorem kolejne spotkanie 

w ramach kursu przedmałżeńskiego. 

7.  7. W zeszłym tygodniu odbyła się w naszej parafii zbiórka do puszek jako pomoc materialna 

dla pana Łaskawskiego – naszego grabarza. Zebraliśmy w sumie 7812 zł. Wszystkim 

ofiarodawcom jak również tym, którzy pracowali przy zabezpieczeniu dachu pan Jan składa 

serdeczne Bóg zapłać! W intencji wszystkich wspierających zostanie odprawiona w najbliższą 

sobotę Msza św. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek jako pomoc misjonarzom–Ad Gentes. 

8.  8. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się następujące osoby:  

Paweł DZIEDZIC zam. w Kunowej oraz Monika WRÓŻEK zam. w Kunowej. Zapowiedź II 
Łukasz WĘDRYCHOWICZ zam. w Grudnej K. oraz Anna REWIŚ zam. Grudna K. Zapowiedź II 

Tomasz STANISZEWSKI zam. Harklowa oraz Aneta FRĄCZEK zam. Niegłowice. Zapowiedź II. 

9.  9. Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku w kościele. 

Grupa zebrała 210 zł. Przeznaczamy je jako część pieniędzy na zakup kwiatów do Bożego 

Grobu. Bóg zapłać. Do sprzątania proszę osoby z Harklowej - Pola: Lucyna Stygar, Stec, Gajda, 

Szafarz, Czyż, Dzięglewicz, Wilczkiewicz, Gorczyca, Wójcik i Taboł. Sprzątanie z racji Drogi 

Krzyżowej będzie w sobotę rano. Zapraszam na godz. 8.00. 

10.  10. U ministrantów i w zakrystii są do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 5 zł. 

11.  11. Za tydzień składka w kopertach przeznaczona będzie na opłacenie ogrzewania naszego 

kościoła. 

 


