Ogłoszenia duszpasterskieXXV Niedziela Zwykła 20 09 2020

Dzisiaj:
- o godz. 10.30 – Msza św. w intencji małżeństw obchodzących rocznice i jubileusze
- o godz. 12.00 – Msza św. dla dzieci
- o godz. 16.00 – nieszpory niedzielne
W przyszłą niedzielę:
- o godz. 10.30 – Msza św. Za + ks. Radcę Franciszka Drendę w dniu Urodzin oraz dziękczynna z
prośbą o dalsze Boże błog. w pracy zawodowej i życiu osobistym dla Pracowników WAGREM
- o godz. 12.00 – Msza św. dla dzieci
- o godz. 16.00 – nieszpory niedzielne
- o godz. 16.30 – spotkanie rodziców i dzieci klas III, które przystąpią do I Komunii
w celu przedstawienia planu zajęć.
Uroczystość I Komunii Świętej dla klas IV odbędzie się w niedzielę 04 10 2020 r. w trzech
grupach o godz. 9.00, o godz.10.30 oraz o godz.12.00. W TYM TYGODNIU SPOTKANIA NIE
ODBĘDĄ SIĘ.W KANCELARII SĄ DO NABYCIA KSIĄŻECZKI „DROGA DO NIEBA”
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na budowę kościołów w diecezji opolskiej i jałmużna postna z
całego roku, a za tydzień na potrzeby naszej Parafii /paliwo gazowe/. „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary
składane na tacę, do skarbony oraz na konto parafialne.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy wspierają finansowo naszą parafię.
Ofiary można składać na konto: 53 8876 0009 0030 0429 2000 0001
Ze względu na czerwoną strefę do której od soboty 19 września zostaliśmy zaliczeni zostają
odwołane wszelkie spotkania w grupach, które
gromadziły się w Auli oraz salkach
katechetycznych.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej - Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli /po 6 zł/ . Są także
do nabycia KALENDARZE Misyjne oraz Diecezjalne na 2021 rok w cenie 7 złotych.
Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych
ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 25 sierpnia br.
ZWŁASZCZA TERAZ, KIEDY MAMY CZERWONĄ STREFĘ W POWIECIE
KLUCZBORSKIM.Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w
liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o
zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako
obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje
obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. (Zachowajmy
też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech do stopnia w prezbiterium
podchodzą wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a chcący przyjąć ją do ust niech podejdą do
balasek. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem
od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych,
którzy niosą im pomoc.

Zapowiedź I
Michał Kapuściński – Kluczbork oraz Agata Szafran – Kluczbork
Michał Marzec – Kluczbork oraz Angelina Walczak – Kluczbork
Zapowiedź II
Sławomir Stojka – Kluczbork oraz Aleksandra Kordas – Smardy Dolne
Zapowiedź III
Mateusz Pięch – Kluczbork oraz Dagmara Ziółkowska – Kluczbork

( 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 internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa umieszczone zostały za zgodą osób, których dane
dotyczą.
Kancelaria parafialna czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00, 16.00-17.30, w sobotę od 9.00-10.00,
w niedziele i święta kancelaria jest nieczynna
Sprawy pogrzebowe oraz wezwania do chorych o każdej porze dnia.

