
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 1.3.2020  
 

1.  Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16.00, a 

po nich Msza święta (bez kazania). Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są jak w 

każdą pierwszą niedzielę miesiąca na cele parafialne. Ciąg dalszy zbiórki na remont 

dachu naszego kościoła. 

2.  Od jutra do środy włącznie Rekolekcje Szkole dla uczniów SP. Program w gablocie i 

na internecie.  

3.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę MB z Lourdes pani 

Barbary Kmiotek o czynne włączenie się do modlitwy.  

4.  Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych: we czwartki o 17.00 dla dzieci; w 

piątek o 17.00 dla starszych. W Grudnej K. Droga Krzyżowa o 16.30, po niej Msza św. 

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

16.30. W Grudnej K. od 16.00. W sobotę od 8.00 odwiedziny chorych w domach.  

6.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na kolejne spotkanie  

w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński).  

7.  W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. 

Zbiórka do puszek na misje – tzw. Ad Gentes.  

8.  Ponawiamy zaproszenie KGW z Harklowej, które za tydzień o godz. 14.00 organizuje w 

Domu Ludowym wspólne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Sądzę, że to dobra okazja, by 

wspólnie się spotkać, usiąść przy stole, wysłuchać przygotowanego programu 

artystycznego i po prostu razem pobyć ze sobą. Zapisy w sklepie u p. Zosi Brągiel.   

9.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Kamil Kapanowski zam. par. Libusza i Natalia Woźniak zam. Głęboka, par. 

Harklowa zap. III 

 Mateusz Sokołowski zam. par. MB Ostrobramskiej w Krakowie i Klaudia Setlak 

zam. par. MB Ostrobramskiej w Krakowie zap. II 

 Marcin Gogola zam. par. Harklowa i Dorota Hanusz zam. par. Harklowa zap. II 

 Joanna Stec zam. Par. Harklowa i Tomasz Misiołek zam. Par. św. Bartłomieja w 

Dębowcu zap. I 

10.  Dziękuję pani Agnieszce Kosibie za zrobienie dekoracji wielkopostnej. 

11.  Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy zasponsorowali witraże do okien w 

naszej kaplicy cmentarnej. W gablocie przy kościele znajduje się lista ofiarodawców (41 

rodzin) z Harklowej – Pola, którzy zebrali na witraże 7450 zł. (1x300 zł., 31x200 zł., 

8x100 zł. i 8x150 zł. Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom i zbierającym.  

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace wstępne przy ramach okiennych i równolegle 

przy witrażach. Mamy nadzieję, że za niecałe 2 miesiące zakończymy ten temat i 

będziemy mogli myśleć o dalszych pracach wewnątrz kaplicy.  

12.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu za porządek w kościele. Grupa 

złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 260 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Kunowej: Rolek, Stec, Fiega, Kosiba, Michoń, Skiba, Wałęga, Gala, 

Stankowska i Skiba. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. 

13.  Na stoliku za ławkami znajdują się kartki z programem misji świętych. Bardzo proszę 

wziąć je sobie do domu, tak aby móc już dziś zaplanować udział w tych świętych 

ćwiczeniach, ponieważ nie planujemy w tym roku rekolekcji wielkopostnych.  

14.  W zakrystii są do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 5 zł. 

15.  Ogłoszenie Pani Dyrektor SP w Grudnej Kępskiej. Informacje na www.spgrudna.pl. 

16.  Ogłoszenie Wójta o zebraniu wiejskim.  

17.  Parafia Cieklin organizuje w dniach 20-29 lipca b.r. 10-dniową pielgrzymkę do 

Medziugorje. Program w gablocie. Zapisy pod nr telefonu podanym na plakacie.Koszt 2.580 zł.  
 


