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1.  Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Ofiary inwestycyjne w kopertach przeznaczamy na 

parking przy kaplicy cmentarnej.  

2.  We wtorek wieczorem po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci I-Komunijnych. 

3.  W tym tygodniu od piątku do niedzieli włącznie odbędą się w naszej parafii rekolekcje 

dla młodzieży i starszych. Szczegółowy program rekolekcji na naszej stronie 

internetowej parafii i w gablocie. Rekolekcje poprowadzi ks. Rafał Przędzik – notariusz 

Sądu Biskupiego.  

4.  Jutro (4 kwietnia) w kościele w parafii Osobnica odbędzie się spotkanie 

organizacyjne (próba) dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych. Bardzo 

proszę naszych kandydatów, aby na godzinę 17.30 pojechali tam na to spotkanie. 

Obecność obowiązkowa. Świadkowie kandydatów nie muszą być na tym spotkaniu.  

5.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę męską św. Józefa –  

p. Franciszka Krupy o czynne włączenie się do modlitwy. 

6.  W sobotę wieczorem po zakończonej Mszy św. zapraszamy na ostatnie spotkanie w cyklu 

katechez przedmałżeńskich (tzw. kursu przedmałżeńskiego). 

7.  Za tydzień Niedziela Palmowa. Na Mszach świętych poświęcenie palm. Ofiary do  puszek 

przeznaczymy na zakup kwiatów do Bożego Grobu.  

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

sprzątania proszę osoby z Harklowej. 

9.  ZAPOWIEDZI: Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

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

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

10.  Ogłoszenie o odpisie 1% podatku dla rodziny Waląg. Ulotki na stoliku za ławkami. 
Maciek i Kuba są wcześniakami z ciąży bliźniaczej. Zdiagnozowano u nich mózgowe 
porażenie dziecięce. Kuba dodatkowo cierpi na padaczkę, a Maciek choruje na astmę 
oraz dysplazję oskrzelowo- płucną. Od 14 lat walczymy o ich sprawność: ciągła 
intensywna rehabilitacja, hipoterapia, dogoterapia, konsultacje u wielu specjalistów, 
liczne operacje, turnusy rehabilitacyjne stały się naszym chlebem powszednim.  
Zrzutka została udostępniona https://zrzutka.pl/anu2g4 
Jakby tego było mało, 6 miesięcy temu u męża zdiagnozowano SLA- Stwardnienie 
boczne zanikowe. Ta wiadomość nas załamała i do tej pory nie możemy się z tym 
pogodzić. Ta okrutna choroba ma swe podłoże neurologiczne i powstaje w wyniku 
mniej lub bardziej rozległego uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego neuronu 
ruchowego. Choroba ta jest podstępna, zwiększa deficyty ruchowe, powodując 
stopniową utratę możliwości wykonywania podstawowych i precyzyjnych czynności. 
Prowadzi ona do niepełnosprawności.  
 

  

 


