INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

Przeżywamy sierpień – miesiąc szczególnego wsparcia i modlitwy za ludzi uzależnionych.
Przypominamy, że w naszej parafii istnieje grupa wsparcia AA Paraklet. Zapraszamy do udziału
w spotkaniach w każdy poniedziałek o godz. 19.00 wszystkich zmagających się z problemem alkoholowym, zarówno własnym, jak i swoich bliskich.
„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary. W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny”, a pod chórem –
kolejny numer „Dnia Pańskiego”, zawierający czytania i komentarz do liturgii dzisiejszej niedzieli.
Na godz. 16.15 zapraszamy na Niedzielne Nieszpory.
W poniedziałek obchodzić będziemy Święto Przemienienia Pańskiego. Msze Św. o godz. 7.00
i 18.00. Kolekta przeznaczona na dzieła miłosierdzia.
W środę o godz. 17.30 – Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki od godz. 18.30 do 19.00.
Przypominamy, że w zakrystii są do nabycia znaczki na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która
w tym roku wyrusza z Kuźni w środę 15.08. Koszt znaczka 5 zł. Opłata pielgrzymkowa 15 zł. Tradycyjnie są również znaczki duchowe. Istnieje także możliwość dojazdu na Mszę Św. kończącą pielgrzymkę na Wałach Jasnogórskich w sobotę o godz. 15.00. Autobus wyjeżdża z Kuźni o godz. 9.30.
Koszt: 40 zł. Pielgrzymów wybierających się pieszo na Jasną Górę usilnie prosimy o zapisy i nabywanie znaczka pielgrzyma. Pielgrzymi piesi jedynie przy wcześniejszym zapisie do przyszłej niedzieli 12.08 mają możliwość zadeklarowania chęci powrotu autokarem! W innym wypadku organizują powrót we własnym zakresie.
Dzisiaj po Mszy Św. z tyłu kościoła, można będzie u ministrantów nabyć dwie interesujące książki.
Pierwsza to Koronka w intencji przebywających za granicą. Wiemy, że wyjazd bliskiej osoby za
granicę, to trudny czas dla niej samej i dla pozostających w kraju. Książeczka proponuje, by czas
rozłąki wypełniła żarliwa modlitwa za wstawiennictwem Franciszki Ksawery Cabrini – patronki
emigrantów. Słowa Koronki mają pomóc zamienić tęsknotę oraz zmartwienie w ufność w Bożą
Opatrzność i modlitewny kontakt pomiędzy osobami rozdzielonymi wyjazdem.
Druga książka jest swoistego rodzaju poradnikiem dla tych, którzy stanęli w obliczu kryzysu
związku swojego albo swoich bliskich – separacji czy rozwodu. Książka pokazuje, jak radzić sobie
w tej skomplikowanej sytuacji, mając na uwadze nie tylko partnerów, ale przede wszystkim dobro
ich dzieci. Tytuł drugiej pozycji książkowej, to: Rodzice w separacji. Jak rozwiązywać problemy
rozpadającej się rodziny. Obie książki w symbolicznej cenie 5 zł.
Szczęść Boże na nowy tydzień!

