
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

VII NIEDZIELA ZWYKŁA A – 23.2.2020  
 

1.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone są jak w każdą ostatnią niedziele miesiąca 

na ogrzewanie kościoła. Za tydzień natomiast na cele parafialne, a konkretnie na remont 

dachu naszego kościoła.  

2.  We środę POPIELEC. Msze święte z posypaniem głów popiołem o 11.00 i o 17.00.  

w Grudnej o 16.00. w Środę Popielcową obowiązuje post jakościowy (od mięsa, 

obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia) i ilościowy (3 posiłki dziennie,  

w tym tylko jeden do syta, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie 

rozpoczęli sześćdziesiątego). W Popielec nie ma dyspensy od postu. 

3.  Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych: we czwartki o 17.00 dla dzieci,  

a później Msza święta; w piątek o 17.00 dla starszych, później również Msza święta.  

W Grudnej Kępskiej Droga Krzyżowa o 16.30 i również po niej Msza. 

Planujemy także w Wielkim Poście Drogi Krzyżowe w kościele o godz. 20.00. 

Zapraszamy w najbliższy piątek na godz. 20.00 na pierwszą z takich Dróg Krzyżowych. 

Podczas tego nabożeństwa kandydatom do bierzmowania z klas ósmych zostaną 

wręczone krzyże – jako kolejny z etapów przygotowujących do sakramentu dojrzałości 

chrześcijańskiej.   

4.  Dzieciom uczestniczącym w czwartkowych Drogach Krzyżowych będą rozdawane 

naklejki, nawiązujące do tematyki wielkopostnej. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 

5.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na pierwsze spotkanie  

w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński). Zapisy na I spotkaniu. 

Katechezy będą odbywać się w soboty wieczorem po zakończonej Mszy św. i potrwają 

do 4 kwietnia włącznie. 

6.  Za tydzień I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po sumie i w Grudnej 

Kępskiej. Proszę Członków Róż o czynne włączenie się w liturgię Mszy świętej.  

7.  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o 16.00, a po nich Msza święta. 

8.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Daniel Mlicki zam. Par. Harklowa i Justyna Wałęga zam. Par. Harklowa zap. III 

 Tomasz Przybyłowicz zam. Par. Biecz – Fara i Monika Bąk zam. Grudna Kępska 

zap. III 

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

Harklowa zap. II 

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

zam. par. MB Ostrobramskiej w Krakowie zap. I 

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

9.  Przypominamy o akcji zdrapka na Wielki Post. Zachęcamy do czynnego wzięcia 

udziału w tym wydarzeniu. 

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

złożyła też ofiarę pieniężną w wysokości 150 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy 

osoby z Harklowej przy kościele.  Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św., chociaż 

lepiej byłoby w sobotę z racji piątkowej Drogi Krzyżowej, która będzie o 20.00 w 

kościele. 

11.  Prawie wszystkie okna do kaplicy cmentarnej znalazły sponsorów. Pozostało jeszcze 

jedno. Jeśli ktoś jest chętny to ufundowania ostatniego w cenie 3000 zł. to proszę dzisiaj 

o kontakt w tej sprawie. Zbiórka na pozostałe okna to inicjatywa oddolna.  

12.  KGW z Harklowej organizuje Dzień Kobiet 8 marca (niedziela) o godz. 14.00. Zapisy  

w sklepie u Zosi Brągiel i w szkole do dnia 2 marca. Wpisowe 10 zł.   
 


