
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.6.2019  
  

1.  Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zachęcam do udziału w procesji codziennie – do czwartku. 

2.  Na zakończenie Oktawy – w najbliższy czwartek uroczyste błogosławieństwo dzieci  

i oczywiście coś słodkiego. Zapraszamy. 

3.  Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji procesji na Boże Ciało  

i przygotowali piękne ołtarze. Niech Pan wynagrodzi Wam za waszą życzliwość. 

4.  Jutro Uroczystość św. Jana Chrzciciela. Wszystkim solenizantom, w tym naszemu panu 

Kościelnemu Piotrowi składam serdeczne życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i opieki 

Maryji i świętego Patrona. Szczęść Boże! 

5.  Od jutra do końca sierpnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek Mszy świętych.  

W tygodniu Msze święte rano będą o godz. 7.00, popołudniu bez zmian. Natomiast Msza 

święta w sobotę o 18.00 będzie Mszą niedzielną z kazaniem i składką. W niedziele nie będzie 

Mszy św. popołudniowej o godz. 16.00.  

6.  Kancelaria Parafialna będzie czynna w tygodniu we środy, czwartki i piątki wieczorem 

bezpośrednio po zakończonej Mszy św. W sytuacjach nagłych, a więc zgłoszenie do chorego 

lub pogrzebu – poza godzinami urzędowania.  

7.  W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpust na Foluszu. W tym dniu 

nie obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa.  

8.  W sobotę Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Składka przeznaczona na 

„świętopietrze”. Msze święte o godz. 7.00 i o 18.00. W Grudnej Kępskiej o godz. 17.00. 

9.  Za tydzień w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Niepokalanego Serca NMP. 

Naszym Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Krzysztof Stawarz – wikariusz z par. 

Cieklin. I jak zawsze prośba o czynne włączenie się w procesję. Zapraszam Strażaków ze 

sztandarami i do niesienia baldachimu, Panie do niesienia feretronów, dzieci komunijne  

w odświętnych strojach, jak również młodzież z KSM-u i scholę do czynnego włączenia się 

w liturgię. Składka w kopertach przeznaczona będzie na ogrzewanie kościoła.  

10.  W ubiegłą niedzielę zebraliśmy 195 zł. w formie CEGIEŁEK jako pomoc dla dzieci  

z Ukrainy. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

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

i przystrojenie ołtarzy kwiatami. Grupa złożyła 140 zł. Bóg zapłać! W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy osoby z Kunowej: Jarek, Sokulska, Dziedzic, Klęba, Orlof, Papciak, 

Świerzowska, Wal, Belniak i Wojnarowicz. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

12.  W dniach 1-2 lipca b.r. na Jasnej Górze będzie kolejna Ogólnopolska Pielgrzymka 

Nauczycieli i Wychowawców. Szczegółowy program jest do wglądu w gablocie. Jeśli są 

chętne osoby do wyjazdu (mogą to być nie tylko nauczyciele, ale także rodzice) proszę  

o zgłoszenie ich w tym tygodniu w zakrystii. 

13.  Burmistrz Biecza informuje, że w dniach 24-28 czerwca b.r. na terenie Gminy Biecz zostanie 

przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. W Grudnej Kępskiej zbiórka będzie 25 czerwca. 

Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń. 

14.  GRUDNA KĘPSKA: Bóg zapłać za ofiary złożone na nowe meble i nagłośnienie. Zebrano 

3560 zł.  

www.parafiaharklowa.pl 


