
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28.4.2019  
 

  

1.  1. Dziś niedziela Miłosierdzia Bożego pamiętajmy, zwłaszcza o godz. 15.00 o odmówieniu 

Koronki.  

2.  2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Caritas diecezji rzeszowskiej. A w kopertach na 

ogrzewanie kościoła. Za tydzień składka na WSD a w kopertach na cele parafialne. 

3.  3. Jutro o 16.00 w kościele próba generalna dla dzieci komunijnych przed Uroczystością  

I Komunii.  

4.  4. Od środy - we wspomnienie św. Józefa Robotnika rozpoczniemy w naszej parafii o godz. 

18.00 nabożeństwa majowe.  

5.  5. W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca.  

CZWARTEK 

6.  6. We czwartek przypominamy o wywieszeniu flag. 

PIĄTEK 

7.  7. Msze święte w I piątek – z racji Uroczystości MB Królowej Polski jak w niedzielę. Msza św. 

o godz. 16.00 będzie jak co roku przy kapliczce Matki Bożej Harklowskiej. Zapraszamy 

również do licznego udziału. W tym dniu spowiadać będziemy mniej więcej pół godziny przed 

Mszami.  

8.  GRUDNA KĘPSKA: 3 Maja - w Uroczystość poświęcimy odnowioną figurę Matki Bożej. 

SOBOTA 

9.  8. Chorych z posługą duszpasterską odwiedzimy w sobotę od godz. 8.00. 

10.  9. Spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodzin będzie w sobotę o godz. 11.00. 

11.  10. Wieczorem po Mszy św. pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Będziemy w tym 

dniu także polecać z racji św. Floriana wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne naszej Parafii. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

NIEDZIELA – 5 MAJA 

12.  11. W najbliższą niedzielę w naszej parafii na Mszy o godz. 11.00 uroczystość I Komunii 

świętej. Jak zawsze prośba, aby ławki z napisem rezerwacja pozostawić do dyspozycji 

rodziców i chrzestnych dzieci komunijnych.   

13.  12. Zmiana tajemnic różańcowych z racji I Komunii będzie za tydzień, ale wyjątkowo – po 

Mszy św. o 7.30, a w Grudnej Kępskiej jak zawsze po 9.30.   

14.   

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

Grupa złożyła ofiarę 230zł. Bóg zapłać. W tym tygodniu do sprzątania prosimy rodziców 

dzieci komunijnych. Sprzątanie będzie w sobotę o 13.00. 

16.  14. Do nabycia jest kolejny numer czasopisma DOBRE NOWINY.  

17.  15. Burmistrz Biecza zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Biecz do licznego udziału w 

zaplanowanych na maj zebraniach sołeckich oraz zebraniach komitetów osiedlowych, na 

których odbędą się wybory Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących Komitetów 

Osiedlowych i Zarządów Osiedli na nową kadencję. Harmonogram zebrań znajduje się na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieczu www.biecz.pl oraz na tablicach ogłoszeń 

sołectw i osiedli.  
 

http://www.biecz.pl/

