
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 14.4.2019  

 
  

1.  1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień i najważniejsze dni Triduum Paschalnego. Program Triduum 

(przeczytać). 

2.  2. We wtorek w naszej parafii spowiedź 14.00 – 17.30 z przerwą półgodzinną między 

15.30 a 16.00. Spowiedź w Grudnej Kępskiej 16.00 – 17.30.  

3.  3. Do chorych przed Świętami udamy się w Wielką Środę. Adresy zgłoszonych chorych można 

już od dziś podawać w zakrystii. We środę wieczorem po Mszy św. spotkanie dl ministrantów i 

lektorów.  

4.  4. W Wielki Czwartek Caritas Parafialna będzie rozprowadzać po Mszy Świętej chlebki, na 

pamiątkę wieczerzy  eucharystycznej. Zostaną one poświęcone wcześniej w czasie nabożeństwa.  

Dowolne datki za te chlebki zostaną przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii. 

5.  5. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy także 

do zachowani tradycyjnego postu aż do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Tych którzy 

ukończyli 18 rok życia i nie rozpoczęli 60. Obowiązuje w Wielki Piątek post ilościowy. Prosimy 

też wszystkich o zachowanie trzeźwości. 

6.  6. Podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek oraz podczas święcenia pokarmów w kościele w 

Wielką Sobotę prosimy dzieci i młodzież o złożenie skarbonek jałmużny wielkopostnej. 

7.  7. W Wielką Sobotę prosimy o przyniesienie świec na Liturgię Paschalną. 

8.  8. Proszę o przygotowanie dekoracji na Święta Wielkanocne w kościele parafialnym i kaplicy. 

KSM prosimy o pomoc w przygotowaniu Ciemnicy na Wielki Czwartek. 

9.  9. Msza św. z procesją rezurekcyjną w przyszłą niedzielę o godz. 6.00. Prosimy strażaków i 

wszystkie grupy parafialne o włączenie się w przygotowanie procesji po wcześniejszym 

przygotowaniu sztandarów i feretronów. I jak w ubiegłym roku apel by nie rzucać podczas 

procesji petard. 

10.  10. Schola dziękuje parafianom za zakup palm i złożone ofiary. Bóg zapłać. Dziękuję paniom z 

KGW z Kunowej za zrobienie pięknej palmy do kościoła.  

11.  11. W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne w parafii zebraliśmy 1840 zł. Bardzo dziękuję 

wszystkim ofiarodawcom.   

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

i w obejściu kościoła. Grupy zebrały 230 zł. Bóg zapłać. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

trzy grupy – jedną na wtorek wieczorem po Mszy św., drugą na środę popołudniu na 16.00, aby 

jeszcze dokończyć prace przy skarpie poniżej kościoła i trzecią na Wielką Sobotę po zakończonej 

liturgii. Do sprzątania kościoła we wtorek proszę z Harklowej - Osiedla: Fiega, Dybaś, Goleń, 

Ślimak, Stygar, Hajnosz, Byczek, Niemiec, Czochara, Kuchta, Kumięga, Janiga i Bartyzel. Do 

pracy przy skarpie proszę osoby z Harklowej - Osiedla: Dyląg, Rewiś, Skałba, Kardaś, Knapik, 

Jaracz, Świątek, Bielamowicz, Klęba i Gąsior (mile widziani także panowie). Do sprzątania w 

Wielką Sobotę proszę osoby z Harklowej: Stachaczyńska, Dutka, Gomułka, Klęba, Stygar, 

Klęba, Macior, Kuchta, Wanat i Wieczorek. 

13.  13. Zawiadamia się mieszkańców wsi Kunowa, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 

o godz. 18
00

 w Szkole Podstawowej w Kunowej organizowane jest zebranie w sprawie 

budowy sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody. 

 

Tematem zebrania jest ustalenie proponowanego przebiegu trasy wodociągowej. 
 


