Og³oszenia:
1. Dziœ jeszcze przy wyjœciu z koœcio³a zbiórka ofiar na wsparcie Wydzia³u Teologicznego w Opolu.
2. Zapraszamy na niedzielne nabo¿eñstwo wieczorne z procesj¹ Eucharystyczn¹ o godz. 18.15.
3. Do czwartku w³¹cznie bêdziemy po mszach wieczornych odprawiaæ procesjê w by³ej oktawie
Bo¿ego Cia³a. Koñczyæ j¹ bêdziemy b³ogos³awieñstwem przy krzy¿u misyjnym ko³o zakrystii i do
koœcio³a wróci ju¿ tylko s³u¿ba liturgiczna i kap³an z Najœwiêtszym Sakramentem. Zapraszamy do
udzia³u w tych procesjach, zapraszamy te¿ dzieci najm³odsze, sypi¹ce kwiaty.
4. Z powodu procesji msza wieczorna we wtorek w tym tygodniu sprawowana bêdzie w koœciele
farnym a nie w koœciele œw. Jakuba. Po mszy nowenna do MBNP i procesja.
5. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas VII odbêd¹ siê w tym tygodniu we wtorek o
godz. 19.00 lub w czwartek o godz. 16.00.
6. W czwartek przypada Uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela. Na zakoñczenie procesji
odbêdzie siê poœwiêcenie wianków, kwiatów i zió³.
7. W czwartek nie bêdzie ju¿ mszy szkolnej, dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ zapraszamy na mszê wieczorn¹
z procesj¹.
8. W pi¹tek przypada uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po wieczornej mszy œw.
odprawimy jeszcze nabo¿eñstwo ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
9. W sobotê przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny. O godz. 16.00
w sobotê nauka chrzcielna w salce domu katechetycznego. Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi
œwiêtej.
10. W przysz³¹ niedzielê o godz. 11.00 w koœciele œw. Jakuba modliæ siê bêdziemy w intencji dzieci,
m³odzie¿y szkolnej i nauczycieli na zakoñczenie roku szkolnego. Zapraszamy te¿ dzieci do
spowiedzi przed wakacjami. Spowiadamy w sobotê od godz. 17.00.
11. Kolekta z niedzieli za tydzieñ (ostatnia niedziela miesi¹ca) przeznaczona bêdzie na remont dachu
naszego koœcio³a farnego.
12. W koœciele w Rudach odbywaj¹ siê koncerty organowe w poszczególne niedziele. Szczegó³y na
plakacie w gablotce.
13. W sierpniu od 15 do 20 odbêdzie siê Piesza Pielgrzymka z Raciborza na Jasn¹ Górê ju¿ bez
jakichkolwiek obostrzeñ sanitarnych. Zapisy bêdziemy przyjmowaæ w lipcu, wtedy te¿ podamy
bli¿sze szczegó³y.

Treœci zawarte w gablotce parafialnej s¹ redagowane przez parafiê Wniebowziêcia NMP w Raciborzu i s¹
przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku wewnêtrznego cz³onków tej wspólnoty parafialnej.

