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1.  Serdecznie dziękuję młodzieży z KSM-u za przeprowadzenie piątkowego czuwania ku 

czci św. Józefa. Dziś młodzież z KSM-u w związku z uroczystością św. Józefa, będzie 

rozprowadzać smaczne, zrobione własnoręcznie ciasteczka, do których dołączone będą 

modlitwy do św. Józefa. Dochód ze sprzedaży zasili środki materialne naszego KSM-u. 
2.  Jutro wieczorem na Mszę św. zapraszamy Grupę Biblijną.  

3.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę męską pana Franciszka 

Krupy o czynne włączenie się do modlitwy. 
4.  W najbliższy czwartek w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zachęcamy do 

podejmowania duchowej adopcji dziecka poczętego i do instalowania aplikacji 

ADOPTUJ ŻYCIE. Na stoliku za ławkami są deklaracje przynależności do duchowej 

adopcji. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ich, aby w ten sposób móc 

rozpocząć krucjatę modlitewną w obronie życia dzieci nienarodzonych.  

We czwartek także jest dzień urodzin naszego ks. Witosława. Życzymy mu zdrowia, aby 

jak najdłużej mógł być pośród nas.  
5.  W najbliższy czwartek i piątek o 17.00 Droga Krzyżowa, a po niej Msza św. W piątek 

wieczorem po zakończonej Mszy św. krótkie spotkanie dla rodziców kandydatów do 

bierzmowania z klas ósmych. 
6.  Składkę z przyszłej niedzieli chcemy przeznaczyć na zakup kwiatów do Bożego Grobu. 

Natomiast ofiary w kopertach na ogrzewanie kościoła.  
7.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną 800 zł. 

Bóg zapłać. Sprzątaniem zajęła się jak ostatnio wynajęta osoba wraz z pomocnikami. 

W tym tygodniu do sprzątania prosimy kolejne osoby z Głębokiej. Sprzątanie w piątek 

wieczorem po Mszy św.   
8.  Wszystkich załatwiających jakiekolwiek sprawy w naszej parafialnej kancelarii 

informujemy, że zawsze któryś z księży jest na miejscu, dlatego trzeba dzwonić 

domofonem albo do ks. Proboszcza albo do ks. Witosława.  
9.  Dziś po Mszach świętych nasi Strażacy będą rozdawać ulotki dotyczące szczepień 

przeciw COVID – 19.  
10.    W ubiegłym tygodniu zgłosiła się do nas osoba z Ukrainy z prośbą o udzielenie pomocy 

materialnej z przeznaczeniem dla chorej dziewczynki SOFII PALIJ, potrzebującej 

specjalistycznego leczenia zagranicznego, co wiąże się oczywiście z dużymi kosztami. 

Choroba dziecka jest odpowiednio udokumentowana, zaś rodzinę polecił bp Jan Sobiło z 

diec. Charkowsko-Zaporoskiej, a także nasza Kuria Diecezjalna w Rzeszowie. Dziś po 

Mszach świętych będzie można dobrowolnymi ofiarami do puszek wesprzeć chorą 

dziewczynkę.  
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