Niedziela XII zwykła
23. 06. 2019
Ogłoszenia

 Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zapraszam do udziału w nabożeństwach Oktawy :
w kościele parafialnym we wtorek i czwartek o 18.oo; w kościele w Żyrowej dzisiaj o
14.oo , w poniedziałek i środę o 18.oo; . Na zakończenie Oktawy poświęcenie wianków.
 Jutro Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zapraszam na Mszę św.
 W środę wspomnienie św. Jana i Pawła męczenników. Po Mszy św. poświęcenie świec
zwanych gradowymi.
 W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień modlitw o świętość
kapłanów.
 W sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na kościelne potrzeby
Stolicy Apostolskiej.
 W sobotę i niedzielę 29 i 30 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się doroczna
Pielgrzymka Mężczyzn. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem o godz. 18.00. W
uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 uczestniczyć będą biskupi opolscy i
gliwiccy oraz tegoroczni neoprezbiterzy.
 W sobotę o godz. 16.oo ostatnia przed wakacjami nauka przedchrzcielna.
 Zapowiedzi: Tomasz Tluk z Kędzierzyna i Wioletta Pycyk z naszej parafii - zap. III
Dagmar Malkusz z Gogolina i Joanna Szcześniak z naszej parafii – zap. III
Adam Garwol z par. Rozwadza i Patrycja Kosek z naszej parafii = zap. III
Patryk Wygasz z naszej Parafii i Jessica Banert z par. Malnia = zap. II


Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku zaprasza na Marsz dla Życia i Rodziny, który
przejdzie ulicami Kluczborka 30 czerwca 2019 r., Rozpoczęcie w niedzielę 30 czerwca o godz. 12.00 mszą
świętą w kościele NSPJ.



Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu zaprasza studentów i uczniów szkół średnich na Ławkę
Festiwal, która odbędzie się w dniach 3-7 lipca w Opolu-Winowie. W programie festiwalu: koncerty,
warsztaty, konferencje, spotkania z gośćmi. Nie zabraknie wspólnej modlitwy, spotkań przy dobrej
lemoniadzie oraz wakacyjnej atmosfery. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.botafe.pl.



Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz kolejny organizują ogólnopolskie Święto Młodzieży. W
tym roku hasłem spotkania będą słowa: «Jest radość!». Termin spotkania: od 15 do 20 lipca. Organizatorzy
przewidują obecność wielu gości i liczne koncerty. Szczegóły i zapisy na stronie:
www.swietomlodziezy.com

