Ogłoszenia duszpasterskie
I Niedziela Wielkiego Postu – 18 II 2018
Dzisiaj: o g. 10.30 – Msza św. w int. małżeństw obchodzących jubileusze i
rocznice małżeństwa.
- o 16.00 – Gorzkie Żale. oraz spotkanie Kresowian i Apostolatu Maryjnego.
Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy na Drogę Krzyżową w czwartek o godz.
17.00 oraz do salki katechetycznej w poniedziałek lub wtorek o godz. 16.15 lub 17.00
Kandydaci do bierzmowania z klas 7 mają spotkanie we wtorek 20 lutego w auli,
dziewczęta o godz. 16:15, chłopcy o 17:00.
W poniedziałek o godz. 19.00 Wspólnota Effatha zaprasza na wieczór uwielbienia.
- Po wieczornej Mszy św. spotkanie Wspólnoty Komunia i Wyzwolenie prowadzonej
przez Ks. Waldemara Przyklenka.
Kandydaci do bierzmowania z klasy III gimnazjum będą mieli spotkania z
Księdzem Proboszczem w Kancelarii parafialnej w poniedziałek 18.30, wtorek 18.30,
środa 18.30, czwartek 18.30.
Msza święta dla wspólnoty Muminki będzie sprawowana w niedzielę 25 lutego o
godz. 12.00.
- We wtorek po wieczornej Mszy św. w kościele MB WW spotkanie Rodzin
szensztackich obu Parafii.
W środę 21 lutego o g. 17.00 w klasztorze Sióstr odbędzie się Modlitewne
spotkanie Grupy w. Józefa, czcicieli i sympatyków.
W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich Dzieci Szkoły
Podstawowej
- w czwartek w kościele MB WW od 19.00do 21.00 czuwanie modlitewne w
intencji dzieci poczętych oraz rodzin
W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową: o g. 9.00 i 17.00. Przedtem
czytane będą wypominki za zmarłych, które można składać w kancelarii. Na stoliku
są wyłożone kartki. Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy w piątek o g.
16.45.
Wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej - w piątek 23-lutego, godz. 19:00.
W przyszłą niedzielę:
- o godz. 9.00 Msza św. z naszego kościoła będzie transmitowana przez TVP 3
w paśmie ogólnopolskim
– o godz. 12.00 Msza św. i spotkanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
- o 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Kolekta dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby naszego
kościoła szczególnie na pokrycie kosztów opału na zimę. Za tydzień zbiórka do skarbony
AD GENTES . Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Zapowiedź I
1.Kordian Szopa – Kluczbork oraz Agnieszka Strzelczyk – Kostów
Zapowiedź II
1.Piotr Machaj – Smardy Górne oraz Małgorzata Kudła – Kluczbork
2.Stanisław Kozioł – Kluczbork oraz Agnieszka Pinkosz – Kluczbork
3.Bartłomiej Świątek – Kluczbork oraz Monika Kuligowska Świebodzice
(Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich między wyżej
wymienionymi, w sumieniu zobowiązany jest o tym zgłosić ks. proboszczowi)

