Ogłoszenia duszpasterskie
XIX Niedziela Zwykła - 13 sierpnia 2017
Dzisiaj: - odmawiamy różaniec fatimski o godz.7.00; 16.00; 18.00
- o godz. 13.15 Msza św. w intencji Rocznych dzieci ich rodziców i chrzestnych
- o godz. 16.00 Zmiana tajemnic różańcowych
- o godz. 20.00 nabożeństwo fatimskie z procesją do figury MB Fatimskiej
Do 15 sierpnia Msze św. w klasztorze Sióstr Józefitek będą odprawiane o
godz. 6.00 ,od 16 sierpnia o godz. 7.15
We wtorek przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Porządek Mszy św. jest niedzielny. Po każdej Mszy św.
błogosławimy zioła i kwiaty. Przed kościołem będzie można nabyć bukieciki
przygotowane przez Apostolat Maryjny. Ewentualny dochód przeznaczony
będzie na misje w Kamerunie. . Kolekta przeznaczona jest na Wydział
Teologiczny w Opolu.
We wtorek 15 sierpnia z parafii Matki Bożej wyruszy kluczborski
strumień Pielgrzymki na Jasną Górę.
Kolekta dzisiejsza i za tydzień są przeznaczone na płatności naszej
parafii/ za energię/.
„Bóg zapłać” za ofiary materialne i duchowe na rzecz naszej Wspólnoty.
Ze względu na czas urlopowy Kancelaria Parafialna czynna:
w poniedziałek, środę i piątek od 16.00 do 17.30 ;
we wtorek , czwartek od 9.00 do 10.00.
Sprawy pogrzebowe oraz wezwania do chorych o każdej porze dnia.
W przyszłą niedzielę:
- o godz. 10.30 Msza św. w intencji Jubilatów i par małżeńskich
- o godz. 16.00 – nieszpory niedzielne

Zapowiedź I
1.Tomasz Konieczny - Kluczbork oraz Ksenia Wróblewska – Wrocław
2.Mateusz Dragon Kluczbork oraz Joanna Dudek Kluczbork
Zapowiedź II
1.Kamil Kamienik - Kluczbork oraz Amelia Czekajło – Ligota Dolna
2.Michał Pacholak i Kluczbork oraz Aleksandra Fieniuk - Opole
Zapowiedź III
1.Artur Tomaszczyk – Kluczbork oraz Joanna Bortkiewicz –Kluczbork
2.Krystian Kabus – Kujakowice Dolne oraz Marcelina Głuchy – Kujakowice Dolne
3.Kamil Sumara – Ligota Górna oraz Natalia Sadowska - Kluczbork
(Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach małżeńskich między wyżej
wymienionymi, w sumieniu zobowiązany jest o tym zgłosić ks. proboszczowi).

