Ogłoszenia Parafialne
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2015 r.
Dzisiaj:
 Przeżywamy XXVI Niedzielę zwykłą
 W dniu dzisiejszym po mszy św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny
 O godz. 15:30 zapraszamy na nieszpory.

W tygodniu:
 We wtorek o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30 adoracja dla
dzieci.
 W środę o godz. 18.30 spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 Msza Św. Szkolna w czwartek o godzinie 17.00.
 W czwartek 01 października rozpoczynamy miesiąc różańca świętego. W ciągu tygodnia zapraszamy na
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 a w niedzielę o 15.30. Plan poszczególnych grup prowadzących różaniec
znajduje się w gablotce.
 W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz. 8.00 msza
św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W piątek msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 8.00 msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 W sobotę odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 III Zakon św. Franciszka ma swoje spotkanie w niedzielę o godz. 14.45
 Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkania: we wtorek po nowennie - grupa starsza a w czwartek po mszy
św. szkolnej - grupa młodsza.
 Ministranci mają swoją zbiórkę w sobotę o godz. 9.15 – grupa młodsza, zaś o godz. 10.00 grupa starsza. Zapraszamy
także nowych chłopców do włączenia się w tę wspólnotę.
 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 trzecich szkół podstawowych odbywają się w środę i piątek o godz. 14.45 oraz 15.30
 Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.
 16 października w katowickim Spodku odbędzie się premiera megawidowiska PEREGRINUS. W widowisku
znajdziemy odniesienia do Tragedii Górnośląskiej; nie zabraknie wspomnień o śmierci górników pod Kopalnią Wujek, o
spotkaniu Jana Pawła II ze ślązakami na Muchowcu. Megawidowisko Peregrinus tworzy nie tylko piękna historia, ale także
wyjątkowa warstwa wizualna oparta o video map ping i muzyczna nawiązująca do śląskich utworów ludowych. Bilety na
megawidowisko w cenie od 30 do 80 zł. dostępne są w parafii oraz na ticketpro.pl
 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. Wyjazd
w piątek o godz. 16.00 z Centrum ks. Gorczyckiego.
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.

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

