
OGŁOSZENIA PARAFIALNE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - 10.4.2022 
 

1.  Rozpoczynamy Wielki Tydzień i najważniejsze dni Triduum Paschalnego. Program Triduum 

(przeczytać). Dzisiejsze ofiary do puszek przeznaczamy na zakup kwiatów do Bożego Grobu. 

2.  We wtorek planujemy dłuższą spowiedź przed świętami. Zachęcamy do skorzystania z tego 

sakramentu. Będziemy spowiadać wraz z księżmi z Osobnicy w godzinach: 18.00 – 20.00. 

Spowiedź w Grudnej Kępskiej 16.00 – 17.00.  

3.  W Wielką Środę udamy się od 8.00 z posługą duszpasterską do chorych. Dodatkowych chorych, 

których nie odwiedzamy z racji I soboty miesiąca, prosimy zgłosić telefonicznie albo w zakrystii 

- do Wielkiego Wtorku włącznie. O czynne włączenie się do nowenny proszę Różę MB 

Częstochowskiej p. Stefanii Dyląg. Wieczorem po Mszy św. zbiórka ministrantów i lektorów.  

4.  W Wielki Czwartek Parafialny Caritas będzie rozprowadzał po zakończonej Mszy św. chlebki,  

z których dochód zostanie przeznaczony jako pomoc dla Ukrainy.  

5.  W Wielki Piątek przypominamy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz poście 

ilościowym (dwa posiłki lekkie i jeden do syta). Prosimy też wszystkich o zachowanie 

trzeźwości. W W. Piątek do adoracji w ciągu dnia zapraszam przedstawicieli Róż Różańcowych - 

wg podanego grafiku. Proszę, aby pozostawiać też w czasie adoracji chwile ciszy.  

6.  Podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek oraz podczas święcenia pokarmów w kościele w Wielką 

Sobotę prosimy dzieci i młodzież o złożenie skarbonek jałmużny wielkopostnej. 

7.  W Wielką Sobotę do południa poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Wieczorem na godz. 

18.00 prosimy o przyniesienie na Liturgię Paschalną świec zaopatrzonych w osłony, tak, aby 

nie pobrudzić woskiem ławek. 

8.  Msza św. z procesją rezurekcyjną w przyszłą niedzielę o godz. 6.00. Prosimy strażaków i 

wszystkie grupy parafialne o włączenie się w przygotowanie procesji po wcześniejszym 

przygotowaniu sztandarów i feretronów. I jak w ubiegłym roku apel, aby nie rzucać podczas 

procesji petard. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny nie ma Mszy św. o godz. 16.00. 

9.  W sobotę – 2 kwietnia z naszej parafii do Lwowa zostały dostarczone produkty żywnościowe 

za kwotę 3400 zł. Dotarły one bezpośrednio do ludzi, którzy uciekli z terenów wojennych. 

Dziękuję wszystkim sponsorom i tym, którzy te produkty tam dostarczyli.  

10.  W ubiegłym tygodniu na parking przy kaplicy cmentarnej zebraliśmy 3770 zł. Bóg zapłać. 

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

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

12.  Informacja dla uczniów klas siódmych, uczęszczających do szkoły w Bieczu. Parafia w Bieczu 

informuje, że nie będzie przyjmowała do grupy przygotowującej się do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania, kandydatów spoza jej parafii, dlatego uczniowie klas siódmych, mieszkający na 

terenie naszej parafii, będą przygotowywani u nas – w parafii. Przed wakacjami będą u nas  

w parafii dwa lub trzy spotkania, na których będą prowadzone jeszcze zapisy dla kandydatów do 

bierzmowania z klas siódmych. Prosimy, aby zainteresowani wzięli udział w tych spotkaniach.  
13.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

 Krzysztof Droździk z par. Kozy i Gabriela Gajecka z par. Harklowa, zap. I 

 Mateusz Stygar z par. Harklowa i Monika Kwilosz z par. Harklowa, zap. I 

 Jakub Zabrzeski z par. Harklowa i Alicja Stawarska z par. Sękowa, zap. I 

 Paweł Augustyn z par. św. Anny w Bieczu i Aleksandra Jeleń z par. Harklowa. Zap. II 

 Marcin Zabrzeski z par. Harklowa i Joanna Janusz z par. Bączal Dolny Zap. II 

14.  Wójt Gminy Skołyszyn zaprasza obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Skołyszyn na 

spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o godzinie 13:30 w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. W ramach ww. spotkania przewidziano m.in.: 

- zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy, przedstawionymi przez pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy, przedstawienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa. 
 


