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1.  W imieniu młodzieży z KSM-u serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłą 

niedzielę wsparli materialnie Ukrainę. Zebrano 600 zł. Zebrane środki wraz z innymi – 

w sumie na kwotę 1000 zł. zostały zawiezione na Ukrainę – do miasta Sambor.   

2.  W tym tygodniu od środy do piątku odbędą się w naszym kościele rekolekcje szkolne. 

Szczegółowy program rekolekcji na naszej stronie internetowej parafii i w gablocie. 

Droga Krzyżowa dla dzieci zostanie odprawiona w czasie Rekolekcji – przed południem. 

3.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę MB z Lourdes – pani 

Barbary Kmiotek o czynne włączenie się do modlitwy. 

4.  W tym tygodniu wypada I piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy w Grudnej Kępskiej 

od godz. 16.00, a w Harklowej od 16.30.  

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

katechez przedmałżeńskich (tzw. kursu przedmałżeńskiego). 

6.  Do chorych z posługą duszpasterską udamy się nie jak zwykle w I sobotę miesiąca, 

ale dopiero w Wielką Środę (13 kwietnia). 

7.  Za tydzień, zmiana tajemnic różańcowych. Inwestycyjne ofiary w kopertach przeznaczamy na 

parking przy kaplicy cmentarnej.  

8.  Po zmianie czasu godzina Mszy świętej popołudniowej pozostaje bez zmian, czyli 17.00. 

9.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

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

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

Sączu, zap. II 

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

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

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

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

12.  Gratulujemy naszym ministrantom i lektorom z Grudnej i Harklowej za zdobycie 

pucharu w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu diecezjalnym. Na 22 drużyny zajęli 3. 

miejsce. Dziękuję ks. Witkowi za zorganizowanie transportu dla naszych ministrantów.  

13.  OGŁOSZENIE PANI SOŁTYS Grudnej Kępskiej: 

Zwracam się z prośbą do mieszkańców wsi Grudna Kępska, którzy nie umówili się jeszcze 

na spotkanie z firmą projektową w sprawie zgód na remont sieci gazowej, aby jak 

najszybciej skontaktowali się z tą firmą. Telefony znajdują się w przesłanych 

dokumentach.  

14.  Gmina Biecz prowadzi zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, którzy znajdują się na 
terytorium naszej gminy, miast partnerskich: Rohatynia i Novodniestrowska oraz dla Kijowa. 
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. Rzeczy przyjmowane będą w godz. 7:00 – 15:00. 
Informacje dotyczące zbiórki oraz inne związane z pomocą dla Ukrainy dostępne są na 
stronie www.biecz.pl 

  

http://www.biecz.pl/

