Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019
Dzisiaj: - o 10.30 Msza św. dla małżeństw obchodzących jubileusze i rocznice małżeństwa
- o 16.00 – nieszpory niedzielne oraz spotkanie Kresowian i Apostolatu Maryjnego
W poniedziałek o godz. 19.00 wieczór uwielbienia. W czasie adoracji będzie możliwość
skorzystania z sakramentu spowiedzi, a także modlitwy wstawienniczej.
W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkania grupy Komunia i Wyzwolenie
Spotkania w salkach dla dzieci i młodzieży
Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy do salki katechetycznej do wyboru w
poniedziałek lub wtorek o godz. 16.30
Kandydaci do bierzmowania z klasy VI, których prowadzi Ks. Bogusław będą mieli spotkania
wg następującego porządku: grupa 1 w poniedziałek 18 lutego o godz. 16.00, grupa 2 w
poniedziałek o godz. 16.45, grupa 3 we wtorek o godz. 16.00 i grupa 4 we wtorek o godz. 16.45.
Spotkania dla przygotowujących się do bierzmowania, których prowadzi ks. Marcin
będą miały miejsce w: poniedziałek o godz. 16:15 - dla dziewcząt z klas 7-mych
poniedziałek o godz. 17:00 - dla chłopców z klas 7-mych
środę o godz. 16:15 - dla dziewcząt klas z 8-mych
środę o godz. 17:00 - dla chłopców z klas 8-mych
Spotkania w Kancelarii z ks. Proboszczem, młodzieży która pragnie 9 maja 2019 o
godz. 15.00 przyjąć Sakrament Bierzmowania:
W poniedziałek o godz. 18.00 PG 5: III a, o godz. 19.00 PG 5: III b
We wtorek o godz.18.00 PG 5: III c, o godz.19.00 PG 5: III d
W czwartek o godz. 18.00 PG 5: III e + STO, o godz. 19.00 PG1: III a, b, c + Kujakowice
W czwartek o g. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci.
Spotkanie Modlitewnej Grupy św. Józefa odbędzie się w środę 20 lutego o godz. 17.00 w
klasztorze Sióstr - serdecznie zapraszamy
W środę w kościele MB WW od 17.00 do 19.00 czuwanie modlitewne w intencji życia
poczętego i Rodzin..
W przyszłą niedzielę: - o 16.00 – nieszpory niedzielne
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na kondensacyjne kotły gazowe o mocy 500KW , a
za tydzień na bieżące płatności Parafii. „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę, w kancelarii
lub na II konto parafialne..
W ostatni weekend lutego Stobrawskie Centrum Seniora położone przy ul. Strzeleckiej
51 w Kluczborku zaprasza na dni otwarte. Wszystkich zainteresowanych opieką dzienną i
mieszkaniową nad osobami starszymi , planowanymi aktywnościami oraz rehabilitacją seniorów
zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Zapraszamy w sobotę 23 lutego od godz. 12.00 do
godz. 18.00 oraz niedzielę 24 lutego od godz. 14.00 do godz.20.00
Zapraszamy na bezpłatny, unijny kurs z angielskiego dla mieszkańców Kluczborka i
okolic. 120-godzinny kurs skierowany jest do osób z wykształceniem co najwyżej średnim i
pracujących na każdy rodzaj umowy oraz samozatrudnionych lub rolników.
Zajęcia będą się odbywać 2x3 lekcje w tyg., w godzinach popołudniowych, na wybranym
poziomie. Rekrutacja: w dniu 18.02.2019 w salce katechetycznej, w Kościele NSPJ w
Kluczborku, wejście boczne od strony Brico Marche, o godz. 18.00.
Wyłączna osoba do kontaktu: tel. 690 513 361

Zapowiedź I
1.Rafał Zahorodny – Jakubowice oraz Agnieszka Ziółkiewicz – Kluczbork
2.Dawid Kowal – Byczyna oraz Wioleta Górczyńska – Kluczbork
Zapowiedź II
1.Sebastian Marszałek – Gotartów oraz Katarzyna Hyska – Kluczbork
2.Marcin Płonkiewicz – Kluczbork oraz Karolina Namysłowska - Kluczbork
( Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich między wyżej wymienionymi, w
sumieniu zobowiązany jest o tym zgłosić ks. proboszczowi.)
Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi
przedślubnych zawarte na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najśw. Serca Pana
Jezusa umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.

