Prowadzi ks. Janusz Czenczek krajowy duszpasterz egzorcystów
NIEDZIELA 10 grudnia 2017
Sakr. Pokuty pół godziny przed Mszą św.
Kazania podczas każdej Mszy św.
PONIEDZIAŁEK 11 grudnia 2017
Sakr. Pokuty pół godziny przed Mszą św.
Godz. 6.30 Msza św.
Godz.9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz.17.00 Roraty dla Dzieci
Godz.18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz.19.00 Nauka stanowa dla małżeństw
WTOREK 12 grudnia 2017
Sakr. Pokuty pół godziny przed Mszą św.
Godz. 6.30 Msza św.
Godz.9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz.17.00 Roraty dla Dzieci
Godz.18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz.19.00 Nauka stanowa dla rodziców
ŚRODA 13 grudnia 2017
Sakr. Pokuty pół godziny przed Mszą św.
Godz. 6.30 Msza św.
Godz.9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
Godz.17.00 Roraty dla Dzieci
Godz.18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Adwentu – 10 XII 2017
Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je Ks.
Janusz Czenczek z diecezji gliwickiej – Krajowy i diecezjalny egzorcysta.
Plan rekolekcji przedstawia się następująco:
W sobotę o: 18. 30, a w niedzielę na każdej Mszy św. – rozpoczęcie rekolekcji.
Poniedziałek, wtorek, środa:
6. 30 – Msza św. ze skrócona nauką ogólną
9. 00 – Msza św. z nauką ogólną
17.00 - Msza św. roratnia dla dzieci i młodzieży
18. 00 – Msza św. z nauką ogólną
O godz.19.00 nauki stanowe w poniedziałek dla małżonków ,a we wtorek dla rodziców
Okazja do spowiedzi św.: pół godziny przed każdą Mszą św. O. rekolekcjonista będzie
do dyspozycji w konfesjonale także od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do
18.00.
W środę – na zakończenie rekolekcji – kolekta przeznaczona będzie dla ks. Janusza,
rekolekcjonisty i jego działalności jako wyraz naszej wdzięczności za przeprowadzone
rekolekcje.
Za względu na rekolekcje do środy włącznie wszystkie dzieci zapraszamy na
Roraty o godz. 17.00.
Dzisiaj także : - o 16.00 – nabożeństwo oraz spotkanie adwentowe
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. posługujących w naszej Parafii .
W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
W środę : odmawiamy różaniec fatimski o godz.: 6.00, 8.30, 12.00, oraz czwartą
część w gronie rodziny lub sąsiadów.
W czwartek o godz.15.00 spotkanie opłatkowe dla Klubu Seniora oraz
wolontariuszy parafialnej Caritas
W czwartek o godz. 17.00 spotkanie wigilijne z poezją bożonarodzeniową
organizowane przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluczborku przy ulicy
Miarki 2
W czwartek o godz. 17.00 w klasztorze spotkanie modlitewne Grupy św. Józefa
We czwartek o 19.30 zapraszamy na wieczór opłatkowy: Parafialną Radę
Duszpasterską i współpracowników kościelnych.
W piątek o 19.30 spotkanie opłatkowe katechetów
W sobotę od 9.00 świąteczne odwiedziny chorych. Zgłoszenia w kancelarii.
W sobotę o 19.30 spotkanie opłatkowe dla kolejarzy.
W przyszłą niedzielę: o godz. 10.30 Msza św. w intencji Jubilatów i par małżeńskich
Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na bieżące
płatności parafii. Dzisiaj ofiara do skarbony na Kościół na Wschodzie. Bóg zapłać za
wszystkie ofiary, a zwłaszcza za sponsorowanie roratnich niespodzianek dla dzieci.
Serdeczne podziękowanie składamy Firmie ciastkarskiej DELICPOL w Kluczborku za
przekazanie słodyczy dla dzieci z okazji św. Mikołaja.

Młodzież klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy na „Adwentowe
spotkanie młodych w Kraskowie”. W programie wspólny śpiew, konferencja,
integracja, poczęstunek i spotkanie z Jezusem. Przy okazji szansa na głęboką spowiedź.
Kościół w Kraskowie, piątek 15 grudnia, godz. 19:00.
Dnia 17 grudnia, w godz. 10:00-16:00 na terenie naszej parafii odbędzie się
akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku pod nazwą „Pomóż Arturowi i
innym”. Artur ma 6 lat i walczy z ostrą białaczką. Może go uratować jedynie przeszczep
komórek macierzystych. W bazie dawców może się zarejestrować każdy w wieku 18-55
lat. Zajmuje to tylko chwilę i polega na pobraniu wymazu błony śluzowej z wewnętrznej
strony policzka. Jeśli chcesz pomóc, zgłoś się do domu katechetycznego lub innych
wyznaczonych punktów. Szczegóły na plakacie oraz stronie internetowej.
W korytarzu Domu Katechetycznego - można nabyć świece wigilijne
rozprowadzane przez Caritas, Siostry św. Józefa rozprowadzają opłatki wigilijne,
Marianki kartki świąteczne oraz stroiki.
Już dziś zapraszamy na Nabożeństwo Pokutne w piątek 22 grudnia o g. 19.00. Po
wspólnym przygotowaniu posługę będzie sprawowało kilkunastu spowiedników. Do godz.
23.00 NOC KONFESJONAŁÓW. Zapraszamy.

Zapowiedź I
1. Dawid Sidorów - Kluczbork oraz Mariola Wojczyk – Jasienie
(Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich między wyżej
wymienionymi, w sumieniu zobowiązany jest o tym zgłosić ks. proboszczowi)

