Ogłoszenia Parafialne
na XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 06.09.2015 r.
Dzisiaj:
 Przeżywamy XXIII Niedzielę Zwykłą.
 O godz. 15:30 zapraszamy na nieszpory.
 W naszej Parafii gościmy dzisiaj ks. Zygfryda Perfeckiego misjonarza z Togo. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do
puszek na misje.

W tygodniu:
 We wtorek o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 We wtorek po nowennie o godz.19.00 spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów udających się na Górę Św. Anny.
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30 adoracja
dla dzieci
 W środę po mszy św. wieczornej o godz. 18.30 próba chóru parafialnego.
 W środę po mszy św. wieczornej w kościele odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów klas I
gimnazjum oraz tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli katechezy przygotowującej do bierzmowania.
 Katecheza dla klas II gimnazjum odbędzie się w środę o godz. 17.00 – chłopcy oraz w piątek o godz. 17.00 –
dziewczęta.
 Msza Św. Szkolna w czwartek o godzinie 17.00.
 W czwartek na godzinę 18.00 zapraszamy na zajęcia gimnastyczne w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
 W czwartek o godz. 19.00 nabożeństwo dla małżeństw
 W piątek o godz. 18.30 spotkanie informacyjne dla klas III gimnazjum.
 W sobotę o godz. 9.00 msza św. dla najmłodszych dzieci oraz matek oczekujących potomstwa.
 W przyszłą niedzielę 13 września o godz. 19.00 nabożeństwo fatimskie.
 W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na cele remontowo-inwestycyjne w naszej Parafii.
 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. Katechezy dla klas drugich szkół
podstawowych odbywać się będą w środę i piątek o godz. 14.45 oraz 15.30
 Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.
 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

