Ogłoszenia – XI Niedziela Zwykła 17 06 2018 r.
Dzisiaj :
– o godz. 10.30 Msza św. w intencji Jubilatów i par małżeńskich obchodzących rocznice
- o godz. 14.00 Msza św. dla Muminków i ich Rodzin oraz spotkanie w Aulii
- o godz. 16.00 Nabożeństwo czerwcowe oraz spotkanie Apostolatu Maryjnego.
W poniedziałek 18 czerwca o godz. 19.00 spotkanie KATECHETÓW
Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o g. 18.00
W przyszłą niedzielę: : Uroczystość odpustowa w Kuniowie
- o godz. 16.00 – nabożeństwo czerwcowe oraz spotkanie ADŚ.
Kolekta dzisiejsza oraz za tydzień przeznaczone są na pokrycie kosztów
funkcjonowania Parafii, dziś także do skarbony na Wydział teologiczny w Opolu.
„Bóg zapłać” za ofiary materialne i duchowe na rzecz naszej Wspólnoty Parafialnej.
Caritas informuje, iż: - biuro, magazyn odzieży oraz Porady prawne czynne do
końca czerwca.
Ze względu na czas urlopowy od 03 lipca do 02 września Kancelaria Parafialna
czynna będzie : w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 17.30 ;
we wtorek i czwartek od 9.00 do 10.00.
Sprawy pogrzebowe oraz wezwania do chorych o każdej porze dnia.
Od soboty 02 lipca do 01 września Msze św. w klasztorze będą sprawowane o
godz. 7.15 – w tygodniu, w niedziele i święta o godz. 9.30.
01 lipca powitamy Pielgrzymów na rolkach z Wrocławia
07 lipca zatrzymają się w naszej Parafii Pielgrzymi na rowerach ze Szczecina.
06 sierpnia przywitamy pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej
Zapraszamy 08 lipca 2018 w niedzielę na 27 Ogólnopolską Pielgrzymkę
Radia Maryja na Jasną Górę. Koszt 25 zł. Wyjazd o godz. 7.00. Zapisy w kancelarii..
Ks. Proboszcz parafii MB WW zaprasza na Parafialny Festyn Rodzinny w
sobotę 30 czerwca od godz. 16.00 oraz niedzielę 01 lip[ca od godz. 15.00.
We wrześniu nastąpi otwarcie Nowej Katolickiej Szkoły Podstawowej z
siedzibą w Biadaczu. Trwa nabór. Więcej informacji w gablocie.

Zapowiedź I
1.Krzysztpf Jędrysiak – Kluczbork oraz Aleksandra Urbanowicz – Biadacz
2.Rafał Chadryś – Kluczbork oraz Beata Jasińska – Lubliniec
3.Rafał Lasik – Borkowice oraz Agnieszka Krynicka - Kluczbork
Zapowiedź II
1.Grzegorz i Iwona Kulczyk zd.Hodyra – Kluczbork
Zapowiedź III
1. Pawel Kaniewski – Kluczbork oraz Patrycja Libera - Kluczbork
(Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich między wyżej
wymienionymi, w sumieniu zobowiązany jest o tym zgłosić ks. proboszczowi)

