
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.5.2019  
 

  

1.  1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. 

2.  2. Dziś w naszej parafii o godz. 11.00 uroczystość Rocznicy I Komunii świętej. Otoczmy te 

dzieci i ich rodziny naszą prywatną modlitwą.  

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

św. 

4.  4. Jutro o 19.00 w Osobnicy nabożeństwo fatimskie. Tamtejsi duszpasterze serdecznie 

zapraszają.  

5.  5. We środę wieczorem po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i lektorów.  

6.  6. We czwartek święto św. Andrzeja Boboli. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania z klas siódmych. 

7.  7. Wznowiliśmy prace na cmentarzu przy wycince drzew. Pogoda nieco opóźniła te prace, ale 

mam nadzieję, że teraz pójdą już sprawniej. Część przyciętych gałęzi i grubych konarów przez 

pewien czas będzie zalegała złożona między nagrobkami, dlatego prosimy o cierpliwość  

i ostrożność zarazem, aby sobie nie zrobić krzywdy. Postaramy się w miarę możliwości na 

bieżąco usuwać przycięte gałęzie. I znowu prośba, by usunąć na ten czas znicze z nagrobków.   

8.  8. Bóg zapłać za ofiary w kopertach ubiegłej niedzieli przeznaczone na cele parafialne. 

Zebraliśmy 1540 zł. Bóg zapłać! Część z nich przeznaczymy na opłacenie wycinki drzew na 

cmentarzu. 

9.  9. Bóg zapłać rodzicom dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św. sprzątającym  
w ubiegłym tygodniu za zrobienie porządku w kościele i w obejściu. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Harklowej przy kościele: Leśniak, Lenard, Brągiel, Wojnarowicz, 

Kuchta, Kulewicz, Czajka, Staniszewska i Stygar. Sprzątanie będzie w piątek wieczorem po 

Mszy św.  

10.  10. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Radio VIA, a w puszkach na 

Parafialną działalność Caritas.  

11.  10. Ogłoszenie Burmistrza Biecza: Burmistrz zaprasza mieszkańców Grudnej Kępskiej  

i Głębokiej na zebranie wiejskie, podczas którego odbędą się wybory na Sołtysa oraz Członków 

Rady Sołeckiej. Zebranie odbędzie się w Głębokiej 18 maja (sobota) o godz. 17.00 w Domu 

Ludowym oraz w Grudnej Kępskiej 19 maja (niedziela) o godz. 17.00 również w Domu 

Ludowym. 

12.  11. Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

 


