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„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę i złożone ofiary.

Nieszpory niedzielne z suplikacjami oraz modlitwą o pokój – dzisiaj o godz. 16:15.

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” znajdziemy odpowiedź na coraz częstszy zarzut, że do niedawna
Kościół  zabraniał  indywidualnego  czytania  Pisma  Świętego,  a  w  wakacyjnym  cyklu  reportaż
o duchowych i kulinarnych smakach Podhala. Polecamy lekturę tego tygodnika. 

Wierni, którzy tego nie uczynili 2 sierpnia, mogą dziś jeszcze uzyskać  odpust zupełny „Porcjunkuli”.
Warunkami uzyskania odpustu są: nawiedzenie kościoła parafialnego, stan łaski uświęcającej (spowiedź)
oraz  wykluczenie  wszelkiego przywiązania  do  grzechu,  przyjęcie  Komunii  Świętej,  modlitwa  „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga” oraz dowolna modlitwa w intencjach papieża. 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godzinie 17.30.

Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu w środę po wieczornej Mszy Św. (od godz. 18.30-
19.00) oraz w piątek po porannej Mszy Św. (od godz. 7.30-8.00).

Trwają nadal zapisy na pieszą i autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę. Piesi pielgrzymi mogą zapisać
się  przez  stronę  internetową  (www.gliwicka.com,  tam  zapisy  trwają  do  16  sierpnia)  oraz  na  listę
uczestników pielgrzymki, która znajduje się w naszej zakrystii. Zachęcamy do wcześniejszych zapisów
i przypominamy,  że  zgodnie  z  regulaminem  pielgrzymki,  zapisy  w  dniu  wyjścia  są  droższe  o  5  zł.
Wiernym, którzy chcą pojechać na Jasną Górę autokarem przypominamy o zapisach wraz z wpłatą 60 zł.
Wyjazd autokaru 20 sierpnia z przystanku naprzeciw straży o godzinie 10:00. Powrót po Mszy Św. na
Wałach  Jasnogórskich  z  pielgrzymami  pieszymi,  których  również  prosimy  o  zapisanie  się  na  listę
autokarową i wpłaceniem kosztów transportu w wysokości 40 zł. Znaczki pielgrzymkowe dla duchowych
uczestników pielgrzymki można nabyć z tyłu kościoła.  Złożona przy tej  okazji  ofiara jest  wsparciem
finansowym dla naszej grupy pielgrzymkowej, dzięki której możemy pokryć wszelkie koszty związane
z organizacją pielgrzymki. 

Obchody  kalwaryjskie  na  Górze  Świętej  Anny i  odpust  Wniebowzięcia  NMP rozpoczną  się  od
najbliższego piątku i będą trwać do przyszłej niedzieli. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

W następny poniedziałek (15 sierpnia) będziemy świętować  Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze
Św. w tym dniu odbędą się w porządku niedzielnym. Podczas każdej Mszy Św. pobłogosławimy zioła
i kwiaty. To także dzień odpustu w Rudach z udziałem biskupów i kapłanów metropolii górnośląskiej.
Suma odpustowa odbędzie się na dziedzińcu Opactwa Cysterskiego o godz. 11:00, nieszpory maryjne
o 15:00.    

Zarząd DFK Kuźnia Raciborska zaprasza wszystkich chętnych na prelekcję ks. Przemysława Pawlaka
na  temat:  „Opactwo  Cysterskie  w  Rudach.  Historia  i  dziedzictwo”.  Odczyt  odbędzie  się  w  piątek
(12 sierpnia) w sali MOKSIR, o godzinie 18:30.             
                                                                                                                                              

                                                                                                       Błogosławionego tygodnia! Szczęść Boże!
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