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1.  Drodzy Parafianie. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niestety będzie on całkowicie odmienny, od 

tych, do których od lat przywykliśmy. Wielu z nas z pewnością mocno przeżywa zakaz licznego 

gromadzenia się w tym czasie w kościołach. Wielu z nas brakuje tego, co było taką oczywistością, 

że jak niedziela, czy Święta to i Msza święta i kościół.  

Teraz w tym czasie musimy zmierzyć się i z takim wyzwaniem. Co Bóg nam przez to chce 

powiedzieć? Zobaczymy. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby nasza wiara nie tylko przetrwała, 

ale umocniła się. Niech cierpiący Chrystus każdemu i każdej z Was, Drodzy Parafianie da moc, by 

z nadzieją i ufnością w Boże miłosierdzie patrzeć w przyszłość.  

Miejmy nadzieję, że dobry Bóg po raz kolejny zmiłuje się nad nami i tak jak z męki i śmierci 

Chrystusa, tak i z tego doświadczenia wyprowadzi dobro. 

2.  Proszę o przygotowanie skromnej dekoracji na Święta Wielkanocne u nas i kaplicy w Grudnej. 

3.  W naszym kościele dzięki uprzejmości AP Media będziemy mogli na żywo śledzić transmisje 

Mszy świętych i nabożeństw czekających nas w tym tygodniu. Została zamontowana kamera, 

która będzie póki co pomagać przynajmniej w taki sposób przekazywać to, co dzieje się w naszym 

kościele. Nadal trwają prace nad ulepszeniem sygnału. Na stronie internetowej naszej parafii 

będzie wkrótce LINK do transmisji. Na chwilę obecną (o ile włączone jest zasilanie w kościele) 

można zobaczyć obraz na żywo z naszego kościoła wpisując wcześniej w wyszukiwarce youtube 

parafię Harklowa i transmisję na żywo. Kamera będzie uruchamiana tylko w wybranych 

godzinach. 

4.  Bóg zapłać za ofiarę pieniężną w wysokości 140 zł., jaką ostatnio złożyła grupa sprzątająca. W 

tym tygodniu kolejna grupa z Kunowej. Proszę w najbliższych dniach o kontakt telefoniczny 

kogoś z tej grupy, abyśmy ustalili w jaki sposób i czy w ogóle możliwe będzie sprzątanie kościoła. 

13 449 40 10. Złożone ofiary przeznaczymy na kwiaty do Bożego Grobu.  

5.  Schola dziękuje parafianom za zakup palm. 

6.  W tym tygodniu przyjadą panowie i będą zakładać ramy okienne do naszej kaplicy cmentarnej. 

Serdeczne Bóg zapłać kochani za każde materialne wsparcie nie tylko budowy kaplicy, ale też 

bieżących spraw parafialnych. Wszystkim wpłacającym swoje ofiary materialne na konto parafii 

serdecznie dziękuję. 

7.  Nie będzie przed Świętami osobnej spowiedzi z udziałem kapłanów z dekanatu. Kto będzie 

chciał skorzystać z sakramentu pokuty, będzie taka możliwość w tym tygodniu.  

Spowiadać będziemy codziennie od poniedziałku do środy w godzinach 10 – 12.00 i 15.00 – 

17.00. W pozostałych dniach na prośbę zainteresowanego. Dwóch kapłanów będzie siedziało w 

konfesjonałach – jeden w zakrystii bocznej, drugi w kościele. Zachowując wszelkie możliwe 

środki higieny (rękawiczki, maseczki) pamiętajmy także o tym, by liczba osób przebywających w 

danej chwili w kościele była zgodna z dotychczasowymi zaleceniami (5 osób w wymaganej 

odległości). Jeden z kapłanów będzie zaraz po spowiedzi udzielał Komunii św. Jeżeli zobaczymy, 

że jest więcej chętnych do spowiedzi, wówczas starajmy się pokutę i dziękczynienie po Komunii 

św. odprawić w domu, zaraz po powrocie z kościoła. 

8.  Do chorych z posługą sakramentalną udamy się tylko w nagłych przypadkach po 

wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Przepraszamy, ale nie chcemy też niepotrzebnie 

narażać na szwank zdrowia naszych seniorów.  Przypominamy, że w takich sytuacjach (gdy nie 

możemy fizycznie przyjąć  Ciała Pana Jezusa) wzbudźmy w sobie żal doskonały (z miłości do 

Pana Boga) i zapragnijmy w sposób duchowy przyjąć Pana Jezusa w Komunii św. 

9.  Pan Burmistrz Biecza przesyła ogłoszenie o akcji zbiórki na respiratory oraz o szyciu maseczek 

ochronnych. Szczegóły także na plakacie. 
 


