
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA A – 28.6.2020  
 

1.  Dzisiejsze ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła, za tydzień na 

inwestycje w parafii. 

2. Od jutra do końca sierpnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek Mszy świętych.  

W tygodniu Msze święte rano będą o godz. 7.00, popołudniu bez zmian. Natomiast Msza święta 

w sobotę o 18.00 będzie Mszą niedzielną z kazaniem i składką. W niedziele nie będzie Mszy św. 

popołudniowej o godz. 16.00. 

3. Kancelaria Parafialna będzie czynna w tygodniu we środy, czwartki i piątki wieczorem 

bezpośrednio po zakończonej Mszy św. O ewentualnych zmianach terminów będziemy 

informować na bieżąco – tydzień wcześniej. W sytuacjach nagłych, a więc zgłoszenie do chorego 

lub pogrzebu – prosimy dzwonić na numer parafialny, także poza godzinami urzędowania. 

4. Jutro Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Składka przeznaczona na 

„świętopietrze”. Msze święte o godz. 7.00 i o 18.00. W Grudnej Kępskiej o godz. 17.00. 

Wszystkim solenizantom, w tym naszemu panu Kościelnemu Piotrowi składam serdeczne 

życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i opieki Maryji i świętego Patrona. Po wieczornej Mszy 

św. spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania. 

5. We wtorek o 17.00 w kościele egzamin dopuszczający dla kandydatów do bierzmowania z 

klas ósmych. Obecność obowiązkowa.  

6. We środę wieczorem po Mszy św. pierwsze spotkanie dla kandydatów na ministrantów. 

Zapraszamy chłopców po I Komunii św. jak również starszych, którzy chcieliby dołączyć do 

naszego grona ministrantów a później lektorów.  

7. We środę do czynnego włączenia się w Nowennę zapraszam Różę męską pana Krupy. 

7. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Do chorych z posługą udamy się  

w najbliższy piątek od godz. 8.00. Odwiedzimy te osoby, które odwiedzaliśmy w zeszłym 

miesiącu. Gdyby ktoś chciał jeszcze dodatkowo, albo ktoś zrezygnował z wizyty, prosimy do 

czwartku włącznie o zgłaszane takich sytuacji. Spowiedź od 17.30. W Grudnej od 17.00. 

8. W I sobotę miesiąca o godz. 18.00 Msza św. (porządek niedzielny) a po niej różaniec 

fatimski i procesja wokół kościoła.  

9. ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Łukasz Stawiarz z par. Siedlce 

i Marlena Janiga z par. Harklowa. Zapowiedź II. Grzegorz Tuleja z par. Harklowa i Karolina 

Wielopolska z par. Harklowa. Zapowiedź I. 

10. Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu posprzątała nasz kościół. Grupa  

złożyła ofiarę pieniężną 220 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejną grupę  

z Głębokiej: Ducal, Wąsacz, Libuszewska, Brągiel, Szarek, Stusowska, Buś, Belniak, Stusowska, 

Kosiba, Kmiotek, Kosiba i Stachaczyńska. Sprzątanie w piątek wieczorem. 

11. Burmistrz Biecza informuje, że w dniach 29 czerwca – 3 lipca b.r. na terenie Gminy Biecz 

zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. W Grudnej Kępskiej zbiórka będzie 3 lipca (piątek). 

Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń. 

12. W związku z ostatnimi powodziami, ks. Biskup Ordynariusz zwraca się do wszystkich, 

którym nie jest obojętny los rodzin poszkodowanych przez żywioł, aby w najbliższą niedzielę po 

Mszach świętych zorganizować zbiórkę do puszek z przeznaczeniem na ten cel. 

 


