
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.

O g ³ o s z e n i a :

1. Zapraszamy na niedzielne nabo¿eñstwo Gorzkich ¿ali z kazaniem pasyjnym, które rozpocznie siê

o godz. 18.15.

2. W poniedzia³ek liturgicznie obchodziæ bêdziemy Uroczystoœæ œw. Józefa, Oblubieñca Najœwiêtszej

Maryi Panny. Odpust prze¿ywaæ bêdzie parafia na Ocicach.

3. We wtorek msza wieczorna z nowenn¹ ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w koœciele

farnym.

4. W domu katechetycznym o godz. 19.00 we wtorek rozpoczniemy katechezê biblijn¹ dla doros³ych,

nawi¹zuj¹c¹ do czytañ liturgicznych z V Niedzieli Wielkiego Postu rok A.

5. W czwartek o godz. 17.00 w koœciele œw. Jakuba msza szkolna, potem Droga krzy¿owa dla dzieci.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu Drogi krzy¿owej w czwartek spotkanie dzieci komunijnych ze szko³y

podstawowej nr 13 w koœciele œw. Jakuba.

6. Poniewa¿ w pi¹tek przed po³udniem w naszym koœciele odbywaæ siê bêd¹ rekolekcje dla

m³odzie¿y wiêc wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu w tym dniu odbêdzie siê dopiero po ich

zakoñczeniu. 

7. Zapraszamy na Drogê krzy¿ow¹ w pi¹tek o godz. 17.30.

8. W pi¹tek wieczorem odbywaæ siê bêd¹ spotkania formacyjne z kandydatami do bierzmowania.

Spotkanie z uczniami klas VII odbêdzie siê w salce domu katechetycznego po mszy wieczornej,

a wiêc o godz. 18.45. Natomiast spotkanie z uczniami klas VIII odbêdzie siê tak¿e w pi¹tek o godz.

19.00 w koœciele farnym.

9. W sobotê przypada Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jest to te¿ dzieñ œwiêtoœci ¿ycia. Na

stoliku z czasopismami wy³o¿one s¹ deklaracje duchowej adopcji dziecka poczêtego. Mo¿na je

zabraæ do domu, wype³niæ i z³o¿yæ w zakrystii w tym dniu. O godz. 16.00 w sobotê nauka

chrzcielna w salce domu katechetycznego. Od godz. 17.00 w sobotê okazja do spowiedzi œw.

  10. Od przysz³ej niedzieli 26 marca rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne.

Poprowadzi je ks. £ukasz Michalik, opiekun Domu Formacyjnego w Miedoni. Pierwsze nauki

g³osiæ bêdzie ju¿ na mszy œw. wieczornej w sobotê i przez ca³¹ nastêpn¹ niedzielê. Szczegó³owy

program rekolekcji zostanie podany w og³oszeniach na przysz³y tydzieñ.

  11. Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na rekolekcje dla ma³¿eñstw pt. „Remont Ma³¿eñski”

prowadzone przez Emiliê i £ukasza I¿yków. Odbêd¹ siê w dniach od 24 do 26 marca, czyli w

przysz³y weekend w koœciele NSPJ w Raciborzu. W pi¹tek pocz¹tek o godz. 20:00, w sobotê

pocz¹tek o godz. 19:30 (bêdzie mo¿liwoœæ spowiedzi) oraz w niedzielê o 10:00 msza œw. oraz

konferencja.


