
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.4.2019  
 1. Dziś Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Zachęcamy do sięgania w tym tygodniu do 

Pisma świętego i do głębszego rozważenia chociażby Ewangelii przypadającej na konkretny dzień.  

2. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi informujemy, że w naszym kościele we Mszy św. może brać 

udział 35-40 osób (wliczając chór) oczywiście nadal zachowując zasady bezpiecznej odległości. W 

Grudnej Kępskiej 7 osób.  

W myśl nowych przepisów: 

- W pogrzebie na cmentarzu może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc osób sprawujących kult 

religijny i osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy do danego pochówku 

- W kościołach, kaplicach i na cmentarzach uczestników obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz 

ten nie dotyczy osób sprawujących kult. 

- Ponieważ nowe przepisy, w przeciwieństwie do poprzedniego rozporządzenia, nie ustanawiają żadnych 

ograniczeń, jeśli chodzi o tereny przykościelne, można przyjąć przez analogię z przepisami o 

pogrzebach, że na zewnątrz świątyni może w nabożeństwie brać udział do 50 osób, pod warunkiem 

zachowania przepisowej odległości. Zachęcam więc kochani do bezpośredniego uczestnictwa we Mszy św.  

3. We środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy a po niej na Mszę św.   

5. Od piątku - we wspomnienie św. Józefa Robotnika rozpoczniemy w naszej parafii nabożeństwa 

majowe. Będą się rozpoczynać o 17.30, a po nich będzie Msza św. Spowiedź w I piątek od godz. 17.00. 

W niedziele majówki będą o 16.00 a następnie Msza św. 

6. W sobotę wypada Uroczystość NMP Królowej Polski przeniesiona z racji niedzieli z trzeciego na 

drugi maja. Msze św. jak w niedzielę. Także w sobotę pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. 

O godz. 16.00 odmówimy w kościele różaniec i litanię Loretańską. Następnie będzie Msza św. bez 

kazania. Nie będzie procesji wokół kościoła. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi.  

7. W tym miesiącu również nie odwiedzimy chorych z okazji I soboty miesiąca, chyba, że wyniknie 

sytuacja nagła i chory zapragnie wizyty duszpasterza, wówczas prosimy o kontakt telefoniczny. 

(13 449 40 10). Posługa sakramentalna (spowiedź, Komunia św., namaszczenie chorych) są naszą 

kapłańską powinnością, dlatego w razie potrzeby przyjedziemy i udzielimy potrzebnych 

sakramentów. Także poza pierwszą sobotą miesiąca. 

8. Za tydzień I niedziela miesiąca. Jeśli zelatorzy Róż będą dysponować tajemnicami do zmiany, wtedy 

tylko w obecności tych zelatorów, dokonamy na koniec Mszy św. o godz. 11.00 zmiany tajemnic. 

9. Msza św., która co roku 3 maja była przy kapliczce Matki Bożej, zostaje przeniesiona na późniejszy 

termin, być może na 31. maja. O terminie będziemy jeszcze informować. 

10.  Bóg zapłać za ofiarę pieniężną w wysokości 260 zł., jaką ostatnio złożyła grupa sprzątająca. W 

tym tygodniu kolejna grupa z Harklowej - Podlas: Hanusz, Podraza, Gawlak, Czekańska, Hendzel, 

Adamik, Zięba, Kosiba, Figura, Gotfryd, Racławska, Trzaskoś. Sprzątanie może być w piątek lub sobotę. 

Proszę, jak ostatnio w najbliższych dniach o kontakt telefoniczny kogoś z tej grupy, abyśmy ustalili w 

jaki sposób i czy w ogóle grupa przyjdzie do sprzątania kościoła. 13 449 40 10. 

11. Ofiary pieniężne z przyszłej niedzieli - w kopertach bądź na konto przeznaczone będą na inwestycje i 

bieżące opłaty w naszej parafii. 

Wytyczne Biskupa rzeszowskiego dotyczące wizytacji i sprawowania sakramentów 
- Chrzest święty będzie póki co udzielany poza Mszą świętą 
- Zaplanowane na ten rok bierzmowania zostają przełożone na jesień. Dokładniejsze terminy podamy w sierpniu. 
- W naszej parafii wizytacja mająca odbyć się w maju zostaje odłożona na termin powakacyjny  
- I Komunię świętą planujemy w naszej parafii zorganizować w niedzielę 14 czerwca (w Oktawie Bożego Ciała). 
Ponieważ przepisy póki co wymuszają mniejszą liczbę wiernych w kościele, dlatego byłyby trzy grupy dzieci 
przystępujących do I Komunii świętej:   
Na Mszy św. o godz. 9.00 dzieci z Grudnej Kępskiej, na 10.30 dzieci z Kunowej i o 12.00 dzieci z Harklowej. 
Przedstawicieli rodziców z poszczególnych szkół proszę w tym tygodniu o kontakt telefoniczny celem 
zweryfikowania powyższego terminu.  
-Dzień wcześniej– w sobotę 13 czerwca byłaby pierwsza spowiedź dzieci komunijnych, ich rodziców i chrzestnych 

 


