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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary.
Nieszpory niedzielne z suplikacjami oraz modlitwą o pokój i trzeźwość społeczeństwa – dzisiaj o godz. 16.15.
Przypominamy, że od wielu lat 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.
W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” przeczytamy o tym, jak chronić młodzież przed uzależnieniem od
alkoholu i innych używek.
We wtorek (2 sierpnia) można uzyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli” we wszystkich kościołach parafialnych. Nasz biskup zezwolił na uzyskanie tego odpustu albo 2 sierpnia albo w niedzielę poprzedzają cą (czyli dzisiaj) albo za tydzień w niedzielę 7 sierpnia. Można go otrzymać tylko w jeden z tych dni. Warunkami uzyskania odpustu są: Spowiedź i Komunia Św, nawiedzenie kościoła, modlitwa „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, dowolna modlitwa w intencjach papieża oraz wykluczenie wszelkiego przywiązania
do grzechu.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godzinie 17.30.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II wraz z Godziną Świętą i modlitwą o powołania kapłańskie o godz. 17.15. O godz. 18.00 – Msza Św. za powołanych i o nowe powołania do służby w Kościele, za rodziny naszej parafii, dzieci i młodzież oraz w intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Zalecki składamy w zakrystii.
W piątek – Msza Św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 7.00.
W sobotę obchodzić będziemy Święto Przemienienia Pańskiego. Msza Święta o godz. 7.00 w intencji
czcicieli Niepokalanego Serca Maryi z Godzinkami i wymianą tajemnic różańcowych. Nabożeństwo
Pierwszej Soboty Miesiąca o godz. 17.15.
Nauki przedchrzcielne – w sobotę o godz. 16.30. Chrzty i roczki w przyszłą niedzielę o godz. 11.00.
Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna jest w środy po wieczornej Mszy Św (od godz. 18.3019.00) i w piątki po porannej Mszy Św. (od godz. 7.30-8.00).
Oprócz pielgrzymów pieszych, których zachęcamy do zapisów, zapraszamy również na pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę. Wyjazd z przystanku naprzeciw straży w sobotę 20 sierpnia o godz. 10.00. Powrót po Mszy Św. z pielgrzymami pieszymi na Wałach Jasnogórskich. Zapisy w zakrystii wraz z wpłatą
60 zł. Pielgrzymi piesi, którzy wracają do Kuźni autokarem, proszeni są o wpłatę w zakrystii 40 zł.
Znaczki duchowe do nabycia z tyłu kościoła.
Koordynator działań „Szlachetnej Paczki” prosił o przekazanie informacji o rozpoczęciu działalności
w niesieniu pomocy potrzebującym. Zapraszamy chętnych do podjęcia się działań jako lider lub wolontariusz w Kuźni Raciborskiej. Zapraszamy do włączenia się w ten projekt wszystkich chętnych, którzy
ukończyli 16 rok życia, niezależnie od pełnionych funkcji (zapraszamy uczniów, emerytów, rodziców –
każdego chętnego, kto chce czynić dobro). Szczegóły w zakrystii.
Błogosławionego tygodnia! Szczęść Boże!

