Og³oszenia:
1. Dziœ jeszcze przy wyjœciu z koœcio³a zbiórka ofiar do puszki na pojazdy mechaniczne i
pomoc misjonarzom w ramach akcji kierowanej do kierowców „1 grosz za ka¿dy
szczêœliwie przejechany kilometr”.
2. Zapraszamy na niedzielne nieszpory o godz. 18.15 podczas których bêdziemy modliæ
siê m. in. za kierowców, a po nieszporach bêdziemy œwiêciæ samochody ku czci œw.
Krzysztofa, którego wspomnienie obchodzi siê w tym tygodniu. Modlitwê poœwiêcenie
odmówimy w koœciele a same pojazdy œwiêciæ bêdziemy przy wejœciu do zakrystii od
ul. Szewskiej.
3. W poniedzia³ek 25 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada œwiêto œw. Jakuba
Starszego, Aposto³a. Jest to œwiêto patronalne naszego koœcio³a pw. œw. Jakuba. Rano
msza œw. o godz. 7.00 sprawowana bêdzie w koœciele farnym, ale wieczorn¹ uroczyst¹
mszê œw. o godz. 18.00 odprawimy w koœciele œw. Jakuba. Na tej mszy wieczornej goœciæ
bêdziemy ks. Dominika Czajê, tegorocznego neoprezbitera, który przebywa³ u nas na
miesiêcznej praktyce w czasie pobytu w seminarium. Dodatkowym elementem tego
naszego œwiêta ku czci œw. Jakuba bêdzie wniesienie relikwii œw. Jakuba Starszego,
Aposto³a i b³. Piotra Jerzego Frassatiego (tercjarza dominikañskiego) do koœcio³a œw.
Jakuba. Relikwie te otrzymaliœmy z Rzymu za poœrednictwem ksiê¿y pallotynów.
Uczynimy to na samym pocz¹tku o godz. 18.00 bezpoœrednio przed msz¹ œw. Prosimy
o poniesienie sztandarów i zapraszamy wszystkich do udzia³u w tej uroczystej liturgii.
Wci¹¿ trwamy w przed³u¿onym przez Stolicê Apostolsk¹ Roku Jakubowym, a nasz
koœció³ nale¿y do koœcio³ów stacyjnych, w których mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Po
mszy ju¿ nie bêdzie procesji eucharystycznej, ale odmówimy litaniê do œw. Jakuba a na
koniec ks. Dominik bêdzie udziela³ b³ogos³awieñstwa prymicyjnego.
4. We wtorek przypada w naszej diecezji uroczystoœæ œw. Anny, g³ównej patronki diecezji.
Zwyczajowo msza wieczorna z nowenn¹ do MBNP sprawowana bêdzie w koœciele œw.
Jakuba.
5. W sobotê od godz. 17.00 okazja do spowiedzi œw.
6. W przysz³¹ niedzielê (ostatnia niedziela miesi¹ca) kolekta przeznaczona bêdzie na
remont dachu naszego koœcio³a farnego.
7. Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê wyruszy z Raciborza 15 sierpnia i potrwa do 20
sierpnia br. Zapisy przyjmujemy w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzêdowania.
Zapis po³¹czony jest z zakupem znaczka w cenie 30 z³. Do tego nale¿y do³¹czyæ
transport baga¿y w cenie 50 z³. Przy zapisie podaje siê numer PESEL i ewentualnie
mo¿na zadeklarowaæ powrót autobusem z Jasnej Góry do Raciborza. Prosimy o nie
zwlekanie z zapisami na pielgrzymkê. Wa¿ne to jest ze wzglêdów logistycznych.
8. W koœciele w Rudach koncerty organowe, dziœ (24 lipca) o 17.00 graæ bêdzie Mateusz
Goniowski.

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.

