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1.  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 będzie w znacznej części przeznaczony na pomoc 

Ukrainie.  

2.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę Niepokalanego Poczęcia 

NMP – pani Teresy Belniak o czynne włączenie się do modlitwy. 

3.  W piątek wieczorem po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 

siódmych.  

4.  Również w najbliższy piątek 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.  

W odpowiedzi na Apel abpa Gądeckiego w każdej parafii w tym dniu (25 marca) w 

łączności z Ojcem św. Franciszkiem będziemy modlić się o pokój, odmawiając podczas 

wieczornej Mszy św. Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. 

W piątek także jest dzień urodzin naszego ks. Witosława. Życzymy mu zdrowia, aby jak 

najdłużej mógł być pośród nas. 

5.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu 

katechez przedmałżeńskich (tzw. kursu przedmałżeńskiego). 

6.  Za tydzień, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – ofiary w kopertach przeznaczone będą na 

ogrzewanie naszego kościoła.  

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

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

8.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Marcin Wal z par. Gorzejowa i Marlena Mączka z par. Harklowa, zap. I 

 Grzegorz Acela z par. Harklowa i Magdalena Dusza z par. św. Małgorzaty w N. 

Sączu, zap. I 

 Krystian Sokołowski z par. Harklowa i Natalia Komendera z par. Libusza, zap. I 

 Bartosz Wójcikiewicz, par. św. Anny Biecz i Kornelia Gubernat, par. Harklowa, zap. II 

9.  Są do nabycia baranki na stół wielkanocny w cenie 6 zł.  

10.  Wszystkich załatwiających bezpośrednio po Mszy świętej jakiekolwiek sprawy w naszej 

parafialnej kancelarii informujemy, że zawsze któryś z księży jest na miejscu, dlatego 

trzeba dzwonić domofonem do kancelarii, do ks. Proboszcza lub do ks. Witosława. 
  

 

 


