
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5.5.2019  
 

  

1.  1. Przypominamy i zachęcamy do udziału w majówkach. Codziennie o 18.00, a po nich Msza 

św. 

2.  2. Dziś w naszej parafii o godz. 11.00 uroczystość I Komunii świętej. Otoczmy dzieci i ich 

rodziny naszą prywatną modlitwą. Dzieci w strojach komunijnych będą przez najbliższy 

tydzień uczestniczyły codziennie w majówkach i Mszach świętych. Rodzice złożyli w darze 

1200 zł., które zostały przeznaczone na zakup nowego klęcznika.  

3.  3. Dziś po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. W Grudnej jak zwykle po 9.30. 

Składka przeznaczona jest na WSD a w kopertach na cele parafialne. 

4.  4. Za tydzień na Mszy św. o godz. 11.00 rocznica I Komunii. Zapraszamy tym razem dzieci  

z klas czwartych wraz z rodzinami. Pozostawmy też dla tych rodzin trochę wolnych miejsc, 

aby mogli swobodniej uczestniczyć w tej Uroczystości. 

5.  5. Spowiedź dla dzieci przeżywających swoją rocznicę I Komunii św. oraz dla ich rodzin 

będzie w sobotę wieczorem od godz. 17.00 do Mszy św. 

6.  6. Próba dla dzieci z klas czwartych będzie w najbliższą środę o godz. 16.00. 

Także we środę Uroczystość św. Stanisława – biskupa i męczennika. 

7.  7. Panie z naszego Caritas serdecznie dziękują wszystkim, którzy złożyli ofiarę pieniężna  

za zakup chlebków w Wielki Czwartek. Zebrano 678 zł. Bóg zapłać.  

8.  8. Bóg zapłać rodzicom dzieci Komunijnych sprzątającym w ubiegłym tygodniu za zrobienie 

porządku w kościele i w obejściu. W tym tygodniu do sprzątania prosimy rodziców dzieci z klas 

czwartych. Sprzątanie będzie w sobotę wieczorem po Mszy św. 

9.  9. Informacja dla mieszkańców Kunowej. 8 i 9 maja będą po Kunowej chodzić panowie  

z firmy wodociągowej. Będą rozmawiać na temat zgody na przyłącz wodociągu i ewentualnej 

trasy, po której zaplanowany jest jego przebieg. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie. 

10.  10. Ogłoszenie Burmistrza Biecza: Wiceminister Sprawiedliwości zaprasza mieszkańców 

Gminy Biecz na spotkanie, które odbędzie się 10 maja w piątek o godz. 18.00 w Remizie OSP w 

Bieczu.  

11. Za tydzień w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpocznie się Tydzień Modlitw o powołania 

kapłańskie i zakonne. 

 


