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1.  Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 16.00. 

2.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę MB Różańcowej o 

czynne włączenie się do modlitwy. 

3.  Zapraszamy do udziału w Drogach Krzyżowych: we czwartki o 17.00 dla dzieci,  

a później Msza święta; w piątek o 17.00 dla młodzieży i starszych, później również 

Msza święta. W Grudnej Kępskiej Droga Krzyżowa w piątek o 16.30 i również po niej Msza. 

4.  W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. 

Zbiórka do puszek na misje – tzw. Ad Gentes. 

5.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła.  

6.  Bardzo dziękuję grupie sprzątającej za złożoną ofiarę  pieniężną. W tym tygodniu do 

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

7.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Łukasz Dyląg, par. Biecz św. Anny i Gabriela Wędrychowicz, par. Harklowa, zap. I 

8.  Sołtys Harklowej informuje, że 12-15 III będzie odbierał podatek rolny i należności za śmieci. 

9. OGŁOSZENIA DOTYCZĄCY POMOCY UCHODŹCOM:  

 W ramach zbiórki do puszek na rzecz uchodźców z Ukrainy zebraliśmy w sumie 7416, 

27 gr. Bóg zapłać ofiarodawcom. 

 W Sławęcinie powstał Gminny Punkt Pomocy Humanitarnej. Zbiórka artykułów dla 

uchodźców z Ukrainy będzie prowadzona w Domu Ludowym w Sławęcinie w 

poniedziałek i wtorek od 11:00 do 18:00, a we środę, czwartek i piątek od 8:00 do 15:00. 

Serdecznie prosimy o dostarczanie: 

- środków higieny osobistej (szampony dla dzieci, żele do mycia, mydła w płynie), 

- artykułów żywnościowych o długim terminie przydatności, 

- kocy i śpiworów, 

- naczyń jednorazowych, 

- artykułów opatrunkowych. 

Pracownicy i wolontariusze Gminy Skołyszyn proszą mieszkańców, aby kupowali całymi 

zgrzewkami z danego asortymentu produkty i przynosili wyłącznie nowe rzeczy". 

 Gmina Biecz organizuje zbiórkę darów dla Ukrainy. Mieszkańcy, którzy chcą włączyć się 

w akcję pomocy mogą dostarczać potrzebne rzeczy do punktu zbiórki, który znajduje się w 

magazynie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu przy ul. 

Binarowskiej 5. Zbiórka będzie prowadzona w terminie od 7 marca do 21 marca 2022 

r. w godz. 7:00 – 17:00. Pomoc humanitarna dla Ukrainy w Małopolsce koordynowana 

jest przez Wojewodę Małopolskiego. Dary trafią do Powiatowego Magazynu Pomocy, a 

następnie do Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. To ważne, aby pomoc była 

realizowana w zaplanowany sposób. Wyznaczone do tego odpowiednie instytucje będą 

mogły szybko przekazać dary tam gdzie są najpilniej potrzebne.  Prosimy również o 

zgłaszanie się Mieszkańców chcących udostępnić swoje mieszkanie lub dom, w celu 

zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie 

Burmistrza Biecza. Informacje dotyczące zbiórki oraz inne związane z pomocą dla Ukrainy 

dostępne są na stronie www.biecz.pl 
 

 


