
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 8.3.2020  
 

1.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli przeznaczone na ratowanie dachu 

naszego kościoła. Do listy ofiarodawców na witraże z Harklowej – Pola dołączyło 

jeszcze w tym tygodniu dwie rodziny.  

2.  Dzisiaj przeżywamy dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. Po Mszach świętych 

zbiórka do puszek na misje – tzw. Ad Gentes.  

3.  Również dzisiaj Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom składamy jak najlepsze życzenia. 

Niech zdrowie i potrzebne w ich stanie siły nigdy ich nie opuszczają. Maryja niech 

wyprasza dla każdej z nich potrzebne łaski.   

4.  W czasie Misji w dni powszednie proszę o udział w adoracji w ciągu dnia przede 

wszystkim Róże Różańcowe. Program ich udziału w gablocie i na stronie internetowej 

parafii. Planujemy także odwiedzić chorych w domach, tych których odwiedzamy z 

okazji I soboty miesiąca. Za tydzień po sumie spotkanie dla młodych małżeństw. 

Uznajemy, ze młode to takie, które nie przekroczyły 25 lat wspólnego życia 

małżeńskiego. W czasie Misji świętych w kaplicy w Grudnej Kępskiej będzie 

codziennie o godz. 16.00 odprawiana Msza św.  

5.  Zwyczajem lat ubiegłych na zakończenie misji będzie zbierana składka jak forma 

podziękowania głoszącym nam nauki misyjne. Wspólnota, która do nas przybędzie 

zamieszkuje dom rekolekcyjny, który jeszcze nie jest w pełni wykończony, dlatego 

zebrane na misjach środki służą im także jako pomoc materialna do wykończenia 

budynku. Ponieważ nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w Mszy św. na zakończenie 

misji w piątek i wtedy złożyć ofiarę, dlatego jeśli ktoś zechce materialnie wesprzeć 

głoszących nam misje to za tydzień w niedzielę składka przeznaczona będzie na ten cel.  
6.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę MB Częstochowskiej pani 

Stefanii Dyląg o czynne włączenie się do wspólnej modlitwy.  

7.  Droga Krzyżowa: we czwartek o 17.00 dla dzieci; w piątek o 17.00 i o 20.00 dla młodzieży i 

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

8.  We czwartek wieczorem na Mszy św. dzieciom z klas trzecich SP zostaną wręczone książeczki. 

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

w cyklu katechez przedmałżeńskich (tzw. kurs przedmałżeński).  

10.  Zebranie wiejskie dla mieszkańców Kunowej 12 marca godz. 17.00 w SP. Podatek rolny 

będzie odbierany w dniach 13, 14 i 16 marca od 10.00 – 17.00 u pana Sołtysa.  

11.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Damian Bylinowski zam. par.Szerzyny i Angelika Klęba zam. par.Harklowa zap.I 

 Joanna Stec zam. par.Harklowa i Tomasz Misiołek zam. par. św. Bartłomieja w Dębowcu zap. II  

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

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

Ostrobramskiej w Krakowie zap. III 

12.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu. Grupa złożyła też ofiarę pieniężną w 

wysokości 190 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Kunowej. Sprzątanie z racji 

piątkowej Drogi Krzyżowej w sobotę. 

13.  Dziękuję też panu Tomkowi Sepiołowi wraz z pomocnikami za zamontowanie oświetlenia 

naszego krzyża ołtarzowego.  

14.  U ministrantów są do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 5 zł. 

15.  Na stoliku za ławkami znajdują się kartki z modlitwą do odmawiania w intencji misji 

świętych. Bardzo proszę o zabranie ich do domu i o modlitwę każdego i każdej z Was o jak 

najlepsze duchowe owoce tych świętych ćwiczeń. Bardzo dziękuję osobie, która te kartki 

przygotowała.  

16.  W dzisiejszym numerze NIEDZIELI artykuł o ks.Urbaniku. Zachęcamy do nabycia czasopisma.  

17.  Ogłoszenie Burmistrza Biecza.  
 


