Ogłoszenia duszpasterskie XX Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018
Serdecznie witamy Pielgrzymów naszej Pielgrzymki kluczborskiej na
Jasną Górę, którą prowadził Ks. Łukasz Waligóra
Dzisiaj: - o godz. 10.30 Msza św. w intencji Jubilatów i par małżeńskich
- o godz. 12.00. Msza św. pożegnalna Ks. Artura i dziękczynna za czteroletnią
posługę w naszej Parafii.
- o godz. 16.00 – nieszpory niedzielne
Do 01 września Kancelaria Parafialna czynna będzie w poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 17.30 ; we wtorek , czwartek i sobotę od 9.00 do 10.00.
Sprawy pogrzebowe oraz wezwania do chorych o każdej porze dnia.
W przyszłą niedzielę: - o godz. 16.00 – nieszpory niedzielne
Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na bieżące płatności
naszej Parafii / Opał 90 ton/. „Bóg zapłać” za wszystkie ofiary.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dziś można nabyć Gościa
Niedzielnego, Niedzielę /po 5 zł/
Apostolat Maryjny składa serdeczne podziękowania wszystkim czcicielom Matki
Bożej Wniebowziętej za ofiarowane kwiaty, zioła i zboża!
Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory,
komputery).Zbiórka będzie miała miejsce w garażu przy Parafii NSPJ od dnia 20
do 28 sierpnia do godz. 15.30.
Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala
na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz pozwolą wesprzeć Budowę Szkoły na
Sawannie w Kenii.
Sprzęt przyjmujemy codziennie od 8.00 do 11.00
oraz od 17.00 do 19.00 za wyjątkiem niedzieli

Zapowiedź I
1.Jakub Grygorcewicz – Byczyna oraz Beata Łęgowy -Byczyna
2.Jakub Paluch oraz Żaneta zd. Michulec - Kluczbork
3.Kajetan Zemrzycki oraz Iwona zd.Kułakowska - Opole
Zapowiedź II
1.Marcel Szewczyk – Kluczbork oraz Michalina Baryła – Koło
2.Damian Ciołek – Kluczbork oraz Paulina Mendowska – Kluczbork
3.Krzysztof Lipkowski – Nowy Targ oraz Magdalena Dobrzańska – Kluczbork
Zapowiedź III
1.Adrian Dybek – Kluczbork oraz Agnieszka Pośpiech – Kluczbork
2.Daniel Rożniatowski- Kluczbork oraz Magdalena Płonka - Uszyce
(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 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
umieszczone zostały za zgoda osób, których dane dotyczą.

