
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.9.2020 

1.   Dziś rozpoczynamy w naszej parafii misje święte. Witamy ks. Daniela wraz ze Wspólnotą 

Miłosiernego Chrystusa Sługi.  

2.  Msze święte wieczorem - w tygodniu będą w czasie misji o godz. 17.00, a w Grudnej 

Kępskiej o 16.00.  

3.  Róże Różańcowe proszę na miarę możliwości o włączenie się w codzienną godzinną 

adorację, która będzie w naszym kościele parafialnym w godzinach 11.00 – 12.00. Grafik 

Róż proszonych o włączenie się w adorację zamieszczony został na stronie internetowej 

parafii jak również w gablocie przy kościele.   

4.  W poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00 chcemy odwiedzić chorych z Głębokiej i 

Grudnej Kępskiej. We wtorek w tych samych godzinach chorych z Kunowej i 

Harklowskich Pól, zaś we środę z Harklowej. 

5.  We wtorek wieczorem o godz. 20.00 spowiedź indywidualna, jako pomoc w 

pełniejszym przeżyciu naszych misji parafialnych.  

6.   W piątek wieczorem o godz. 20.00 młodzież z KSM-u zaprasza na czuwanie 

modlitewne w związku ze wspomnieniem liturgicznym św. Stanisława Kostki – 

patrona młodzieży. W tym czuwaniu powinni uczestniczyć kandydaci do bierzmowania z 

klas siódmych i ósmych – będzie to dla nich kolejne z cyklu spotkań formacyjnych 

przygotowujących do sakramentu bierzmowania.   

7.  Dzisiejsza składka i na zakończenie misji przeznaczona będzie dla naszych głosicieli 

misji świętych.  

8.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach przeznaczone na dalsze prace przy kaplicy 

cmentarnej. W zeszłym tygodniu zebraliśmy 13 200 zł. 

9.  Za tydzień zbiórka do puszek na Radio VIA. 

10.  Bóg zapłać grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu zrobiła porządek w kościele i 

złożyła ofiarę pieniężną 300 zł. W tym tygodniu do sprzątania prosimy osoby z Harklowej: 

Kokoczka, Stygar, Sidor, Dranka, Rewiś, Mikrut, Halina Bartyzel, Krupa, Żołna, Goleń i 

Rewiś. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy św. – około 18.30. 

11.  W związku z obecną sytuacją nie będziemy w tym roku organizowali pieszej pielgrzymki 

do Dębowca. Natomiast Róże Różańcowe planują początkiem października, jak co roku 

wyjazd do Częstochowy na wspólną modlitwę. Więcej szczegółów w przyszła niedzielę.  

12.  Ogłoszenie dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach 

programu Czyste powietrze do wglądu w gablocie. 

13.  Burmistrz Biecza oraz Sołtys sołectwa Grudnej Kępskiej zapraszają wszystkich 

mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 20 września tj. niedziela o godzinie 

18:00 w w Domu Ludowym w Grudnej Kępskiej   



Sołtys Grudnej Kępskiej informuje, że w dniu 14 września w Domu Ludowym w 

godzinach 15.00 – 16.00 będzie pobierany podatek rolny – trzecia rata. W pozostałe dni w 

domu pani Sołtys.  

Natomiast Sołtys z Kunowej informuje, że podatek rolny będzie odbierany w „altanie” w 

dniach 14 i 15 września w godzinach 12.00 – 17.00. Zebranie wiejskie odbędzie się w 

budynku Szkoły Podstawowej dnia 18 września (piątek) o godz. 18.00. 


