Ogłoszenia Parafialne
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.2015 r.

Dzisiaj:
❖ Przeżywamy XXX Niedzielę zwykłą.
❖ O godz. 15:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
❖ Dziś zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
❖ W dniu dzisiejszym w domu parafialnym o godz. 17.00 będzie Laboratorium Wiary.
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.
❖ Przeżywamy 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.
❖ Msza Św. Szkolna w czwartek o godzinie 17.00.
❖ W sobotę 31.10. organizowany jest w Bytomiu tzw. Wieczór Świętych. Rozpocznie się on o godz. 19.30
nieszporami w kościele Wniebowzięcia NMP na Rynku. Następnie udamy się z relikwiami świętych do
naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy.
❖ W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 15.00 rozpoczniemy
nabożeństwo za zmarłych na naszym parafialnym cmentarzu. W tym dniu nie będzie mszy św. o godz. 16.00.
❖ W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych zwracamy się z prośbą o utrzymanie czystości na
cmentarzu. Śmieci posegregowane prosimy składać wyłącznie na śmietnikach. Apelujemy, aby zwracać
uwagę, by śmieci nie były składane wzdłuż alei czy pod drzewami.
❖ Prosimy o pomoc przy porządkowaniu cmentarza wszystkich, którzy mogą się w te prace włączyć
codziennie od poniedziałku do soboty od godz. 8.30.
❖ Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii. Różaniec w tych intencjach będzie
odmawiany od 02-08 listopada o godz. 17.30.
❖ 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.
❖ 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.
❖ Za tydzień kolekta na fundusz remontowo-inwestycyjny.
❖ Już dziś serdecznie zapraszamy na pielgrzymki organizowane w listopadzie.
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 o.o. Augustianów na Skałce - sanktuarium 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.

