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Drodzy Księża, Siostry, Animatorki i Dziewczęta – Dzieci Maryi! 
 

 

ROK WIARY 
11 października A.D.2012 –  

24 listopada A.D. 2013 
 

 Papież Benedykt XVI Liście ogłaszającym ROK 

WIARY - ”Porta Fidei” pisze, a my za Nim powta-

rzamy: „(…) Żeby świadectwo życia ludzi wierzą-

cych było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza 

w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie 

odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, 

przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się 

nad samym aktem wiary.” 
 

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒  
 

 
 

 Serdecznie DZIĘKUJĘ Wszystkim Tym, którzy pomogli w organizacji  
tegorocznej Pielgrzymki na Górę św. Anny, a przede wszystkim  Dzieciom Maryi.  

Było nas w  sumie ponad 900 osób z 82. parafii naszej diecezji. 

Zapraszam w przyszłym roku (uwaga!) w 2 terminach: już za rok…  

od 27 do 29 września 2013 r. lub  od 11 do 13 października 2013 r. 

  DIECEZJALNY KURS DLA ANIMATOREK DZIECI MARYI (etap III)

(dla Dziewczyn od II klasy gimn.) odbędzie się od 9 do 11 listopada 2012 r.  

u Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy Op. (ul. Klasztorna 2). Rozpoczęcie w piątek  

o godz. 1700, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 1700. Koszt 60 zł.  

Więcej informacji oraz zgłoszenia proszę kierować e-mailowo: msobek@poczta.fm 
(tel. 695 331 715) lub betania@sluzebniczki.pl (tel. 514 347 268).  

 Zapraszam także na nasze strony internetowe, gdzie znajdują wszelkie informacje  

o tym, co się dzieje w naszej Wspólnocie Mariańskiej i zachęcam także do redagowa-

nia tej strony i przesyłania  informacji – o tym co robicie  w swoich Parafiach i co  

planujecie robić - na adresy: msobek@poczta.fm lub siostryjemielnica@o2.pl 
 

ks. Mariusz Sobek 
diecezjalny duszpasterz Dzieci Maryi 

 

ks. Mariusz Sobek, Diecezjalny Dom Formacyjny, ul. Ratajskiego 8; 47-400 Racibórz  77/ 446 97 28 

siostra M. Leonia, Siostry Służebniczki NMP, ul. Stara Kolonia 9, 47-133 Jemielnica 77/ 463 23 28 

www.nasza-wiara.pl/marianki      dziecimarii.eopolszczyzna.pl  
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 10.00 Powitanie  
  w kaplicy Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi (Al. o. Kentenicha 6) 

  Modlitwa brewiarzowa-przedpołudniowa 
  Konferencja (ks. Łukasz Szablicki, wikariusz Parafii św. Mikołaja w Raciborzu) 
  Spotkanie w „Domu Ojca” 
  Tematyka spotkania: 
  Podsumowanie pielgrzymki na Górę św. Anny w 2012 r. 
  Plany i terminy duszpasterstwa Dzieci Maryi w A.D. 2013 
  Rozwój i kierunek audycji radiowej „Buksy i Marsjanki” (Radio PLUS Opole, sobota 1405-1500) 

 ok. 13.00   Zakończenie wspólną modlitwą 
   

************** 

   

 10.00 Powitanie  
  w kaplicy Diecezjalnego Domu Formacyjnego w Racibórzu-Miedoni (ul. Ratajskiego 8) 

  Modlitwa brewiarzowa-przedpołudniowa 
  Konferencja (ks. Łukasz Szablicki, wikariusz Parafii św. Mikołaja w Raciborzu) 
  Spotkanie w „Domu Ojca” 
  Tematyka spotkania: 
  Podsumowanie pielgrzymki na Górę św. Anny w 2012 r. 
  Plany i terminy duszpasterstwa Dzieci Maryi w A.D. 2013 
  Rozwój i kierunek audycji radiowej „Buksy i Marsjanki” (Radio PLUS Opole, sobota 1405-1500)

 ok. 13.00   Zakończenie wspólną modlitwą 
 

************** 

Już dziś zapraszam na… 
 

  

 10.00  MSZA ŚWIĘTA  w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały 1) 
  Spotkanie w auli WSD 
  Przedstawienie, składanie życzeń…  
 ok. 13.30  Zakończenie spotkania   

Pozdrawiam Wszystkich…życząc wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej 

oraz bardzo dziękuję za modlitwę w mojej intencji podczas choroby i rehabilitacji!  

„Bóg Wam zapłać”! 
ks. Mariusz 


