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Przeżywamy dzisiaj XXXII Niedzielę Zwykłą. „Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofia-
ry. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy  Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Zbiórką przed kościołem będziemy mogli wesprzeć prześladowanych chrześcijan w Iraku.

Na godz. 16.15 zapraszamy na Nieszpory z pieśniami żałobnymi za zmarłych zalecanych.

Codziennie o godz. 17.30 zapraszamy na różaniec za zmarłych zalecanych. Wypominki można
jeszcze składać w zakrystii.

„Gość Niedzielny” tłumaczy, dlaczego Kościół usilnie zaleca grzebanie ciał, a kremację jedynie
dopuszcza. Przedstawia także wstrząsającą relację Darka Malejonka po powrocie z syryjskiego
Aleppo.

Z racji Roku Miłosierdzia wszystkie parafie naszego dekanatu zaproszone są w najbliższą śro-
dę do naszego diecezjalnego Sanktuarium MB Pokornej w Rudach do wspólnej modlitwy i dzięk-
czynienia w czasie Nowenny do MB Pokornej i Eucharystii. Nabożeństwo rozpocznie się o godz.
17.00. Serdecznie zachęcamy całe rodziny do osobistego pielgrzymowania do Rud i skorzystania
z możliwości zyskania odpustu zupełnego.

W piątek obchodzić będziemy Wspomnienie św. Marcina oraz Święto Niepodległości. Na godz.
16.00 zapraszamy na Mszę Św. o pokój i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i Sprawujących
władzę. Bezpośrednio po Eucharystii z kościoła wyruszy korowód, który trasą przy Domu Kultury
przejdzie do szkoły, gdzie odbędzie się Festyn Św. Marcina.

W niedzielę o godz. o godz. 17.00 – Msza Św. zbiorowa o jedność naszej parafii. Intencje moż-
na składać w zakrystii bezpośrednio przed Eucharystią.

Jest nowa Księga Intencji na 2017 rok. Prosimy o zapisywanie intencji mszalnych w godzinach
urzędowania kancelarii parafialnej: w poniedziałki od 16 do 17.00 oraz w środy i piątki od 8.00 do
9.00.

Dom Kultury zaprasza na świętowanie Dnia Niepodległości. 11 Listopada w Kuźni Raciborskiej
odbędzie się XVII Bieg Niepodległości, czyli sportowe wyzwanie dla całej rodziny. Bieg to trzy
zróżnicowane trasy dla różnych grup wiekowych. Zapisy zaczną się o godzinie 9:00 przy naszej
szkole. Start wyścigu jest przewidziany na godzinę 11.00.

Już dzisiaj zaprasza także na  koncert MATE.O -  Pieśni Naszych Ojców, który odbedzie się 10
grudnia o godz.  18.00.  Bilety są  dostępne w Domu Kultury w przedsprzedaży w cenie 30 zł.
MATE.O jest producentem i inicjatorem wielu wydawnictw muzycznych, w tym płyt dla dzieci.
W muzyce  MATE.O  słychać  elementy  folku,  bluesa,  rocka  i  jazzu.  Jednym z  jej  celów  jest
wychwalanie Boga i jego dzieł.

Szczęść Boże na nowy tydzień!


