
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 24.5.2020  

 

 1. Od zeszłej środy w naszym kościele rozpoczęły się prace przy renowacji ołtarza bocznego. 

Środki na ten cel zostały pozyskane z kilku źródeł tak, by nie obciążać parafii. Mamy nadzieję, że 

na jesieni tego roku prace zostaną zakończone. 

2. Codziennie o 17.30 w kościele majówki. We wtorek Dzień Mamy. Wszystkim naszym 

Mamom - tym żyjącym i zmarłym, wyrażamy naszą wdzięczność za trud i poświęcenie włożone 

w nasze wychowanie. Podczas wieczornej Mszy świętej będziemy polecać je dobremu Bogu  

i opiece Maryji.  

3. Dzięki uprzejmości konserwatorów ołtarza, będziemy mogli w najbliższy wtorek skorzystać  

z rusztowań, które chcielibyśmy wykorzystać do oczyszczenia z pajęczyn i zabrudzeń sufitu 

naszego kościoła. W związku z tym mam prośbę do rodziców dzieci komunijnych, aby  

w najbliższy wtorek (około południa) przyszło kilka osób, które nie mając lęku wysokości 

podjęłyby się tych prac. Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie. 13 449 40 10. 

4. We środę na majówkę, Mszę świętą, a potem na krótkie spotkanie zapraszamy dzieci z kl. 3 

SP z Kunowej wraz z rodzicami. We czwartek o tej samej porze dzieci Komunijne i rodziców  

z Grudnej Kępskiej. Dzieci z Harklowej będą miały spotkanie początkiem czerwca.  

5. W najbliższy piątek młodzież z KSM-u zaprasza o godz. 20.00 na wspólne czuwanie 

modlitewno – muzyczne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.   

6. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi wielkanocnej wszystkich tych, którzy nie mieli do 

tej pory okazji z niej skorzystać. Jedno z przykazań kościelnych mówi o tym, aby w czasie 

wielkanocnym przyjąć Komunię świętą. Czyniąc zadość temu przykazaniu przypominamy, że 

okres Komunii wielkanocnej potrwa do 7 czerwca.  

7. ZAPOWIEDZI:  

  Krystian Bochenek zam. Biecz i Katarzyna Przybyło zam. Harklowa. Zap. III 

  Jakub Augustyniak zam. Kunowa i Marlena Szafrańska zam. Harklowa. Zap. III 

 Adrian Lorenc zam. Sieklówka i Aleksandra Taboł zam. Kunowa. Zap. I 

8. Msza św. przy kapliczce Matki Bożej, planowana na 31 maja, zostaje póki co przełożona na 

następny miesiąc. O ostatecznym terminie powiadomimy z tygodniowym wyprzedzeniem.  

9. Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu sprzątała nasz kościół i złożyła 

ofiarę pieniężna na kwiaty. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejną grupę z Głębokiej: 

Stróżyk, Krupa, Grzywacz, Dutka, Dutka, Stankowska, Górska, Zawisza, Piecuch, Sroka, 

Woźniak i Sokołowska. Sprzątanie z racji piątkowego czuwania, byłoby w sobotę. Bardzo 

dziękuję za wykoszenie trawy na naszym cmentarzu – między grobami. 

10. Za tydzień na Zesłanie Ducha Świętego w kaplicy w Grudnej Kępskiej o godz. 9.30 

odpust. Ofiary w kopertach z przyszłej niedzieli będą przeznaczone na ogrzewanie naszej 

świątyni.  

11. Informacja dla osób, które nie ukończyły kursu przedmałżeńskiego, jaki rozpoczęliśmy  

w Wielkim Poście. Kolejne spotkania odbywać się będą w kościele, w soboty, po zakończonych 

wieczornych Mszach świętych z zachowaniem obecnych przepisów. Terminy spotkań: 6, 13 i 20 

czerwca.  
 


