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1. Ministrantów i lektorów zapraszamy na Mszę św. i spotkanie we wtorek o godz. 17 00.
2. W każdy piątek Wielkiego Postu Nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Na godz. 1630 – szczególnie zapraszamy dzieci, na godz. 19 00 zapraszamy młodzież i tych, którzy nie mogą
być na wcześniejszej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali dla gimnazjalist ów
i klasy VIII są etapami przygotowania do bierzmowania.
W Rożniatach i Brzyściu Droga Krzyżowa o godz. 17 00
3. Spotkanie Oazy w sobotę o godz. 1530. Zapraszamy.
4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali.
W Gawłuszowicach o godz. 1530 – po Nabożeństwie Msza św.
W Brzyściu Gorzkie Żale po Mszy św., w Rożniatach o godz. 9 45
W czasie nabożeństwa Gorzkich Żali będzie zbierana taca na materiały dekoracyjne i kwiaty do Bożego Grobu.
Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.
5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły kolejne rodziny z Kliszowa.
Sprzątanie rozpoczynamy w sobotę o godz. 9 00. Dziękujemy.
6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela”, „Gość Ni edzielny”.
7. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela miesiąca. Zbiórka ofiar w kopertach na cele inwestycyjne.
W trzecią niedzielę lutego zebrano 4890 zł. Bóg zapłać.
8. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszych parafialnych rekolekcji, które rozpoczną się 5 kwietnia.
9. Wszystkie rodziny naszej parafii zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie na wykonanie pa lmy wielkanocnej.
10. Przy okazji odpustu parafialnego, który będzie w niedziele 28 kwietnia, organizowany jest „Jarmark św.
Wojciecha”. Wszystkich, którzy zajmuję się rękodziełem: malują obrazy, wyszywają, haftują, robią różnego
rodzaje dekoracje, rzeźbią, robią coś w ceramice, mają miód ze swojej pasieki itp. zapraszamy do udziału
w Jarmarku. Zapraszamy również Stowarzyszenia z naszej Gminy do udziału w przedsięwzięciu. Prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego udziału.
Wójt Gminy Gawłuszowice informuje mieszkańców o możliwości budowy sieci gazowej na terenie Gminy G awłuszowice . Proszę zainteresowanych mieszkańców ( właścicieli budynków ) o zapoznanie się z ogłoszeniem
na stronie internetowej Gminy w zakładce aktualności oraz wypełnienie ankiety) ankieta do pobrania na str onie urzędu ) Wypełnione wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2019r w pokoju 14. Większa liczba zgłoszeń wpłynie na pozytywną analizę ekonomiczną i zasadność inwestycji.

Zapowiedzi przedślubne
Sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć następujące osoby.

Zapowiedź I
Łukasz Surowiec z Krzemienicy
z Katarzyną Kazimierą Szczęch z Krzemienicy
Mateusz Hubert Kamenczak z Malinia par. Chorzelów
z Nikoletą Ciejkovą z Ostrówka
Daniel Dawid Pastuła z Cmolasu
z Sylwią Świtek z Kliszowa

Zapowiedź II
Rafał Czerniak z Siedlec
z Joanna Karolina Bik z Woli Zdakowskiej

Zapowiedź III
Jarosław Małek z Gawłuszowic
z Eweliną Marią Brzezińską z Sadkowej Góry par. Borowa
Artur Michał Głogowski z Krzemienicy
z Lidią Sikora z Mielca par. Ducha Świętego
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, występujących pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest
powiadomić Kancelarię Parafialną.

