INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XXXIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
Zgodnie z wolą pap. Franciszka, w dzisiejszą XXXIII Niedzielę Zwykłą obchodzimy Światowy
Dzień Ubogich. Zwróćmy baczniejszą uwagę na ludzi wokół nas, którzy mogą potrzebować naszej
pomocy. Nie będąc naiwnym w udzielaniu pomocy, miejmy jednak serca otwarte i miłosierne.
„Bóg zapłać” za złożone przez Was ofiary przeznaczone na szczególne inwestycje parafialne.
W przyszłym tygodniu – kolekta na opał.
Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele – spotkanie informacyjne z przedstawicielem diecezjalnego biura
pielgrzymkowego dla wyjeżdżających w kwietniu przyszłego roku do Ziemi Świętej.
Dzisiaj na godz. 16.15 zapraszamy Niedzielne Nieszpory.
„Gość Niedzielny” porusza trudny problem samobójstw. Zawiera także kalendarz ścienny ze św.
Józefem na 2018 rok. Do nabycia w zakrystii. W zakrystii także do nabycia poświęcone opłatki
oraz świąteczne kartki.
We wtorek 21 listopada przypada 21. rocznica śmierci ks. proboszcza Józefa Hanuska. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 7.00.
W środę po wieczornej Mszy Św. – Krąg Biblijny.
W czwartek o godz. 16.30 – Msza Św. dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii
Św. oraz ich rodziców z poświeceniem „Dróg do Nieba”. Modlitewniki w cenie 35 zł. do nabycia w zakrystii w czwartek od godz. 16.00.
W sobotę o godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na Szkółkę Sobotnią.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Chrystusa Króla. W związku z patronalnym
świętem na godz. 11.00 zapraszamy na Mszę Św. w intencji wszystkich posługujących podczas liturgii – szafarzy, ministrantów, chóru parafialnego i scholi.
Zapraszamy do zamawiania intencji Mszalnych na 2018 rok. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki i środy od 16.00 do 17.00 oraz w piątki od 8.00 do 9.00.
Proszono nas o przekazanie następujących zaproszeń:
Burmistrz i Zarząd Osiedla zapraszają mieszkańców osiedla Stara Kuźnia na zebranie we wtorek
o godz. 17.30 w Domu Kultury. Tematem zebrania będzie informacja o wykonanych pracach i inwestycjach 2017 roku, o planach na rok 2018 oraz sprawy bieżące mieszkańców.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej zaprasza na koncert dzieci i młodzieży dla naszego
miasta z okazji 50-lecia praw miejskich, który odbędzie się w piątek o godz. 17.00 w Domu Kultury.
W dniach od 2 do 7 lipca 2018 r. organizowana jest pielgrzymka: Sanktuaria Polski Północnej.
Pielgrzymi odwiedzą m.in. Gietrzwałd, Świętą Lipkę, Frombork, Toruń, Licheń i Kalisz, a także
Gdańsk, Malbork i Mikołajki. Cena 1060 zł. Zapisy u p. Małgorzaty Wagi. Ulotki informacyjne
z tyłu kościoła.
Szczęść Boże na nowy tydzień!

