Ogłoszenia Parafialne
na XXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 30.08.2015 r.
Dzisiaj:
 Przeżywamy XXII Niedzielę Zwykłą.
 Dzisiaj po każdej Mszy Św. zbiórka do puszek na PARAFIALNY FUNDUSZ EDUKACYJNY. Za wszelkie ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać.

W tygodniu:
 Od poniedziałku 31 sierpnia powraca stały porządek Mszy św. i nabożeństw. Msze św. w tygodniu o godz. 7.00; 8.00 i
18.00; w czwartek msza św. szkolna o godz. 17.00. Kancelaria czynna rano od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00
popołudniu w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od godz. 17.00 do 17.45 w czwartek od 16.00-16.45
 We wtorek 1 września o godz.19.00 spotkanie organizacyjne dla Rodziców dzieci uczących się gry na instrumentach oraz
tych, którzy chcieliby rozpocząć naukę gry na instrumencie
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
 W środę po mszy św. wieczornej o godz. 18.30 próba chóru parafialnego.
 W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
 W czwartek po Mszy Św. o godzinie 8.00 zapraszamy na NABOŻEŃSTWO O POWOŁANIA.
 Msza Św. Szkolna w czwartek o godzinie 17.00.
 W czwartek na godzinę 18.00 zapraszamy rodziców dzieci komunijnych z klas II na spotkanie organizacyjne.
Obecność obowiązkowa.
 W piątek po Mszach Św. o godzinie 8.00 i 18.00 zapraszamy na NABOŻEŃSTWO DO NSPJ.
 Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w piątek o godzinie 18.15.
 W sobotę o godz. 8.00 msza św. w intencji Róż Różańcowych. Po mszy św. spotkanie.
 W sobotę odbędą się odwiedziny chorych. Chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy do kawiarenki wszystkie Panie i Panów posługujących w kawiarence oraz
wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć w tą posługę
 W kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy dzieci, które we wrześniu 2015 roku rozpoczną naukę w II klasie
szkoły podstawowej i w 2017 roku będą chciały przystąpić do I Komunii Św.
 Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.
 W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zapisywać się na wyjazd na Górę Św. Anny, na WIELKIE OBCHODY
KALWARYJSKIE KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. I autokar – wyjazd w czwartek 10
września o godzinie 9.00 sprzed kościoła od ul. Witczaka i powrót w niedzielę w godzinach wieczornych. Dla tych
osób są zarezerwowane miejsca w Domu Pielgrzyma. II autokar – wyjazd w sobotę 12 września o godzinie 5.30
sprzed kościoła, powrót tego samego dnia około godziny 23.00.
 Już dziś serdecznie zapraszamy na pielgrzymki organizowane w październiku i listopadzie.
2-4 październik 2015 – Zamość. W programie: katedra, MB Odwachowska, Sanktuarium Maryjne w
Krasnobrodzie, Sanktuarium św. Antoniego. Zapisy są przyjmowane w kancelarii. Koszt pielgrzymki: 300 zł.
7 listopada 2015 – Warszawa. W programie: Kościół Św. Stanisława Kostki – grób błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki, Zamek Królewski oraz Pałac w Wilanowie. Koszt: 100 zł. Zapisy w kancelarii.
22 listopada 2015 – Kraków. W programie: Msza Św. w kaplicy Św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce, Wawel,
klasztor Św. Rity. Koszt: 50 zł. Zapisy w zakrystii.
 Zachęcamy się do włączenia się w ogólnoświatową zbiórkę podpisów pod Synowską Prośbą do Ojca Świętego
Franciszka w sprawie obrony rodziny. Akcja związana jest z nadchodzącym Synodem o Rodzinie. Podpisy można złożyć w
kawiarence lub na stoliku przy wyjściu z kościoła.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Można tam również
nabyć prasę katolicką, modlitewniki Droga do nieba z Dodatkiem Rozbarskim oraz filiżanki i kubki z fragmentem utworu i
podpisem naszego rodaka ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, oraz kartki okolicznościowe wykonane przez dzieci i
młodzież. Prosimy gospodynie rozbarskie o zgłaszanie się do grupy pań przygotowujących ciasta. Zgłoszenia przyjmowane
są w zakrystii, kancelarii i w Centrum im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w godz. otwarcia Prosimy o
przynoszenie ciast również w najbliższą sobotę od godz. 9.00. Dostępna jest już książka autorstwa Pani Magdaleny
Mikrut Majeranek pt. „Historia Rozbarku i parafii św. Jacka w Bytomiu” w cenie 35 zł oraz kalendarze na rok 2016
w cenie 10 zł

