
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A – 15.3.2020  
 

1.  W związku z informacjami dotyczącymi walki z koronawirusem zostaliśmy 

poproszeni o przekazanie kilku ogłoszeń, pochodzących z różnych instytucji. Oprócz 

odczytania z ambony, w gablocie zamieszczamy także ich treść.  

2.  W związku z zaleceniami dotyczącymi osób szczególnie narażonych na zachorowania 

związane z wirusem, bądź z osobami mającymi z nimi kontakt zalecamy zachowanie  

roztropności i nie narażanie siebie i innych na ryzyko zachorowania. Wszyscy starajmy 

się zachować stosowną higienę i środki ostrożności nie zapominając jednocześnie, że 

cały czas jesteśmy w rękach Boga, od którego zależy nasze życie.  

Jednocześnie informujemy, że my jako duszpasterze jesteśmy z wami i do waszej 

dyspozycji. Nadal będziemy odprawiać codziennie Eucharystię, nadal w razie potrzeby 

spowiadać i gdy zajdzie taka potrzeba - chorym śpieszyć z pomocą.  

3.  We czwartek nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci. W piątek dla chętnych Droga 

Krzyżowa w kościele o godz. 17.00. Bezpośrednio po niej Msza św.  

4.  Katechezy przedmałżeńskie przez najbliższe dwa tygodnie zostają zawieszone. O 

następnych ewentualnych spotkaniach poinformujemy na ogłoszeniach w niedzielę 29 

marca.   

5.  Na wypadek gdyby nasze parafialne misje święte zostały przełożone na inny termin 

informujemy, że kościół w ciągu dnia przez cały tydzień będzie otwarty. Dajemy w 

ten sposób możliwość prywatnej modlitwy, której na pewno w tym czasie szczególnie 

potrzebujemy. Zachęcamy więc do wstępowania do świątyni na chwilę osobistej 

adoracji. 
6.  ZAPOWIEDZI 

Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

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

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

Dębowcu zap. III  
7.  Bóg zapłać osobom sprzątającym w ubiegłym tygodniu. Grupa złożyła też ofiarę 

pieniężną w wysokości 160 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Kunowej: 

Bochnia Katarzyna, Wójcik, Jagielska, Smaś, Stój, Kwilosz, Płaskonka, Fietko, 

Gawlińska, Balwierz Grażyna i Paulina oraz Stachaczyńska. Sprzątanie w piątek 

wieczorem po Mszy św. 
 

 

 


