
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

IV NIEDZIELA PO WIELKANOCY – 25.4.2021 
 

1.  Dziś na Zabuczu Msza św. o godz. 14.30 z prośbą o urodzaje i Boże błogosławieństwo 

dla tamtejszych mieszkańców. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary w kopertach  

z przeznaczeniem na ogrzewanie kościoła. Za tydzień na cele inwestycyjne, a konkretnie 

na remont kancelarii parafialnej.  
2.  Dziś rozpoczynamy w kościele Tydzień modlitw o powołania.  

3.  W najbliższą środę o godz. 18.00 msza św. połączona z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania uczniom z klas ósmych. Prosimy o obecność tylko najbardziej 

zainteresowanych. Najpóźniej kwadrans przed rozpoczęciem Mszy św. prosimy, aby już 

być ustawionym w kościele i przygotowanym do Mszy św.  

W związku z bierzmowaniem przypominamy, że ten sakrament należy przyjąć w stanie 

łaski uświęcającej, dlatego okazja do spowiedzi będzie także jutro i pojutrze wieczorem 

przed Mszą świętą. 

Jutro albo we wtorek proszę rodziców kandydatów do bierzmowania, aby raz jeszcze po 

dzisiejszej niedzieli posprzątali w kościele, przygotowując świątynię na bierzmowanie.    
4.  W tym tygodniu wypada I sobota miesiąca. Do chorych z posługą duszpasterską udamy 

się po zakończeniu spowiedzi, czyli około godz. 10.00. Na pierwsze w tym roku 

nabożeństwo fatimskie zapraszamy na wieczór na godz. 18.00. Kwadrans przed Mszą 

świętą odśpiewamy Litanię do Matki Bożej.  
5.  W dniu 1 maja Księża Biskupi dokonają aktu zawierzenia naszej diecezji św. 

Józefowi. Odbędzie się to równocześnie w dwóch miejscach – w kościele św. Józefa  

w Rzeszowie (Staromieście) i w kościele św. Józefa w Skołyszynie. Zapraszamy do 

udziału także wiernych świeckich. Msze święte rozpoczynać się będą o godz. 11.00.  

W związku z powyższym od środy w naszej parafii rozpoczniemy Triduum 

przygotowujące do tego aktu zawierzenia. 
6.  Za tydzień w naszej parafii uroczystość I Komunii świętej w dwóch turach. Msza święta 

dla dzieci ze szkół w Harklowej i Grudnej Kępskiej, rodziców, chrzestnych i ich 

najbliższych o godz. 12.30. Dla dzieci ze szkoły w Kunowej i pozostałych, ich rodziców, 

chrzestnych i najbliższych o godz. 14.00.  

Spowiedź dla dzieci komunijnych i ich rodzin będzie w sobotę od godz. 9.00.  
7.  Także za tydzień w Grudnej Kępskiej i u nas na sumie zmiana tajemnic różańcowych. Po 

południu o godz. 16.00 majówka a po niej Msza św.  
8.  Serdecznie dziękuję rodzinom z grupy sprzątającej, które w ubiegłym tygodniu złożyły 

ofiarę pieniężną. Dziękuję także rodzicom dzieci komunijnych, którzy w sobotę zajęli się 

sprzątaniem naszego kościoła. Dziękuję przy tej okazji osobom, które zajmują się 

organizacją  sprzątania i innych spraw związanych czy to z I Komunią świętą czy 

bierzmowaniem. Dziękuję za dary Ołtarza z okazji bierzmowania i I Komunii św.  
9.  W tym tygodniu do sprzątania proszę, najpierw jutro lub pojutrze rodziców kandydatów 

do bierzmowania, a w sobotę po zakończeniu spowiedzi rodziców dzieci I-komunijnych. 
10.  Spotkania i próby: - WTOREK godz. 17.00 – dla Bierzmowanych i świadków 

- CZWARTEK po Mszy św. – dzieci I-Komunijne z Kunowej i z poza szkoły 

- PIĄTEK po Mszy św. – dzieci I-Komunijne z Harklowej i Grudnej Kępskiej  
11.  Ponad tydzień temu pewna osoba zgubiła na naszym cmentarzu telefon komórkowy. 

Uczciwego znalazcę prosi się kontakt z kancelarią parafialną.  
 

 


