
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.3.2019  
  

1.  1. Od dziś rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje, które poprowadzi o. Jerzy Krupa 

Redemptorysta. Szczegółowy program w gablocie. Składka na zakończenie rekolekcji – we 

środę przeznaczona będzie na działalność misyjną o. Jerzego.  

2.  2. Po zmianie czasu Msze święte w tygodniu będą o godz. 18.00. Zmienią się też godziny Dróg 

Krzyżowych: we czwartek najpierw Droga Krzyżowa o 17.30, a potem Msza św., podobnie w 

piątek. W Grudnej K. w piątek Droga Krzyżowa będzie o 17.00, po niej Msza św.   

3.  3. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone na ogrzewanie kościoła. Za tydzień 

ofiary w kopertach przeznaczone zostaną na czekające nas inwestycje w parafii. 

4.  4. Dzisiaj Schola będzie sprzedawała własnoręcznie zrobione palmy.  

5.  5. W tym tygodniu wypada I piątek miesiąca. Spowiadamy od 16.45. W Grudnej Kępskiej pół 

godziny przed Drogą Krzyżową, czyli od 16.30.  

6.  6. W sobotę udamy się do chorych dopiero od godziny 13.00, ponieważ przed południem 

wszyscy kapłani pojadą na spowiedź do Cieklina. Wieczorem w tym dniu - kolejne spotkanie w 

ramach kursu przedmałżeńskiego. 

7.  7. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych. Zachęcam do czynnego włączenia się w 

liturgię Mszy św.  

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

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

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

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

w obejściu kościoła. Szczególnie pragnę podziękować panu Januszowi Stecowi, który wczoraj 

cały dzień pracował przy formowaniu naszego żywopłotu. Grupa zebrała 230 zł. Przeznaczamy je 

jako na zakup kwiatów do Bożego Grobu. Bóg zapłać. Do sprzątania proszę osoby z Harklowej - 

Pola: Rewiś, Grodzicka, Pięta Janna, Pięta Gabriela, Pięta Agnieszka, Szpak, Szudy, Gustek, 

Olbrych i Sendra. Mam prośbę, aby część osób z tej grupy wzięło ze sobą stosowne narzędzia i 

zrobiło porządek wokół obejścia kościoła i na skarpie poniżej kościoła. To sprzątanie byłoby w 

sobotę rano – od 8.00.  

10.  10. Burmistrz Biecza serdecznie zaprasza wszystkich słuchaczy Bieckiego Uniwersytetu Złotego 

Wieku na kwietniowy wykład pt. „Woda – tajemnicza substancja”, który odbędzie się 6 kwietnia 

(sobota) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Wykład wygłosi 

prof. Dr hab. Andrzej Dąbrowski.  

11.  11. Staraniem pewnych osób z Harklowej została uruchomiona linia busów „BOGUŚ”, które od 1 

kwietnia będą kursować na trasie: JASŁO – SKOŁYSZYN – GRUDNA KĘPSKA. Szczegółowy 

rozkład jazdy niebawem będzie ogłoszony do publicznej wiadomości. Czynione są starania, aby także 

dół Harklowej był objęty tą trasą.     

 

 


