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W dzisiejszą niedzielę gościmy pośród nas Matkę Bożą Królową Nowej Ewangelizacji Europy obecną
w peregrynującej  kaplicy,  tzw.  Auxiliar oraz o.  szensztackiego Romualda Kszuka.  Dziękujemy za ten
szczególny czas, za wspólną modlitwę oraz wygłoszone Słowo Boże. „Bóg zapłać” za ofiary złożone na
szczególne inwestycje parafialne.
O godz. 12.00 rozpoczniemy dziś czuwanie przy Matce Najświętszej. O godz. 15.00 – w salce parafialnej
– spotkanie z ojcem Romualdem. O godz. 16.15 – gorąco zapraszamy na nieszpory maryjne zakończone
pożegnaniem Matki Bożej.

W „Gościu Niedzielnym” czytamy o najnowszym książkowym wywiadzie z pap. Franciszkiem. Znajduje
się w nim także formularz do złożenia podpisu pod projektem pozwalającym zlikwidować prawo do zabija-
nia chorych nienarodzonych dzieci.

W środę o godz. 17.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

W czwartek o godz. 16.30 – Msza Św. szkolna dla uczniów kl. 7 oraz kl. 2 i 3 gimnazjalnej.

W piątek o godz. 16.30 w kościele – spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas 6 i 7 SP oraz 2 i 3
gimnazjalnych. Na to spotkanie zapraszamy także rodziców.

W piątek o godz. 19.00 w salce parafialnej – spotkanie młodzieżowe.

Młodzież zapraszamy na  nocną pielgrzymkę z katedry gliwickiej do rudzkiego sanktuarium w piątek
i sobotę 22 i  23.09.  Msza Św. w Rudach w sobotę o godz.  9.30.  Wyjazd autokarem z Rud w piątek
o 22.20. Koszt 20 zł. Zapisy i szczegóły w zakrystii i u ks. Wojciecha.

W przyszłą niedzielę gościć będziemy o. Oblata z kalendarzami misyjnymi na 2018 rok.

Kancelaria parafialna w tym roku będzie czynna w poniedziałki i środy od 16.00 do 17.00 oraz w piątki
od 8.00 do 9.00. Sprawy ślubne – w czwartki od 18.30 do 19.00.

Jednodniowe nauki przedmałżeńskie przeprowadzone zostaną w tym roku w naszej parafii w sobotę 28
października w godz. od 10.00 do 18.00. Obejmują wszystkie nauki ogólne, oprócz spotkań indywidual-
nych w poradni życia małżeńskiego. Konieczne wcześniejsze zapisy. Szczegółowy plan nauk umieszczony
został w gablocie i na stronie internetowej.

W sobotę 21 października o godz. 17.00 Dom Kultury zaprasza na operetkę Franciszka Lehára: „Weso-
ła Wdówka”. Bilety do nabycia w kasie MOKSiR w cenie 60 zł. Liczba miejsc ograniczona, możliwa
wcześniejsza rezerwacja.

Z wolna kończymy naprawianie szkód, jakie na terenie kościoła i cmentarza wyrządziła wichura. Jed-
nakże są to jedynie naprawy doraźne. Prosimy o uczciwość w uiszczaniu opłat za miejsca na cmentarzu.
Tym bardziej, że nie są pobierane opłaty ani za pomnik, ani za wodę i wywóz śmieci. A koszty utrzymania
cmentarza ciągle rosną. Zrywanie kartek z upomnieniami jest nieuczciwością, która skutkować może zli-
kwidowaniem grobu. Prawo cywilne zezwala na to po upłynięciu 20 lat użytkowania grobu.
Prosimy też, aby rodziny zmarłych dzieci, których grobki znajdują się w kwartale, na który spadły dęby,
jak najszybciej zgłosiły się do kancelarii parafialnej, aby poinformować, czy nadal chcą utrzymywać te
groby. Grobki niezidentyfikowane i zaniedbane zostaną w najbliższym czasie zlikwidowane.

Opieki Matki Bożej na cały nowy tydzień!


