Og³oszenia:
1. Zapraszamy na niedzielne nieszpory o godz. 18.15. Sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”
za ofiary sk³adane dziœ na remont dachu naszego koœcio³a farnego.
2. Biskup Opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupe³nego Porcjunkuli w niedzielê 31
lipca, 2 sierpnia lub w przysz³¹ niedzielê 7 sierpnia (ale tylko w jeden z tych dni).
Warunki odpustu: sakrament pokuty i komunia œw., nawiedzenie koœcio³a, modlitwa
Ojcze nasz i Wierzê w Boga, modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego, wykluczenie
wszelkiego przywi¹zania do grzechu.
3. We wtorek msza wieczorna z nowenn¹ do MBNP w koœciele œw. Jakuba.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pi¹tek miesi¹ca.
5. W czwartek pó³ godziny przed msz¹ wieczorn¹ adoracja Najœwiêtszego Sakramentu z
modlitw¹ o powo³ania. W tej te¿ intencji modliæ siê bêdziemy na wieczornej Eucharystii.
6. W pi¹tek po porannej i wieczornej mszy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa. Dodatkowa
msza œw. sprawowana bêdzie w pi¹tek o godz. 9.00.
7. W sobotê przypada œwiêto Przemienienia Pañskiego.
8. W sobotê okazja do spowiedzi od godz. 17.00. Nie bêdzie jeszcze regularnych odwiedzin
chorych z komuni¹ œw., ale gdyby ktoœ sobie takowych ¿yczy³ prosimy o indywidualny
kontakt.
9. Z racji pierwszej soboty miesi¹ca zapraszamy na Apel jasnogórski, który rozpoczniemy
o godz. 21.00. Mo¿na przynieœæ ze sob¹ œwiece.
10. W przysz³¹ niedzielê i sobotê wieczór goœciæ bêdziemy ks., Wojciecha Hejczyka,
tegorocznego neoprezbitera, który pochodzi z parafii Matki Bo¿ej w Raciborzu. Bêdzie
nam g³osi³ s³owo Bo¿e i udziela³ b³ogos³awieñstwa prymicyjnego po mszach œw.
11. Kolekta z przysz³ej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Kurii i innych instytucji
diecezjalnych.
12. Na mszy œw. o godz. 9.00 w przysz³¹ niedzielê modliæ siê bêdziemy w intencji Ró¿
Ró¿añcowych. Piêtnaœcie minut wczeœniej zmiana tajemnic ró¿añcowych.
13. Przypominamy o zapisach na piesz¹ pielgrzymkê na Jasn¹ Górê, która z Raciborza
wyruszy 15 sierpnia. Przy zapisie trzeba podaæ numer PESEL i uiœciæ op³atê 30 z³ za
znaczek. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzêdowania.
14. Przypominamy równie¿ o zg³oszeniach na coroczn¹ pielgrzymkê z³otych i srebrnych
jubilatów ma³¿eñskich w Opolu w koœciele seminaryjno-akademickim we wrzeœniu br.
celem uzyskania specjalnego zaproszenia. Te zapisy mo¿liwe s¹ w zakrystii koœcio³a
farnego lub kancelarii.
15. W przysz³¹ niedzielê na Górze œw. Anny pielgrzymka motocyklistów, szczegó³y na
plakacie w gablotce.

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.

