Ogłoszenia Parafialne
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.11.2015 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXXII Niedzielę zwykłą.
 Gościmy dziś w naszej parafii s. Angelikę Chyla ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, która pracuje na
misji w Ugandzie. Po mszy św. będzie zbiórka do puszek na dzieło misyjne w Ugandzie. Zaś o godz. 17.00 w
Centrum Gorczyckiego będzie spotkanie członków Ruchu Adopcji Ubogich Dzieci na misjach. Podczas
tego spotkania siostra opowie między innymi o misjach w Ugandzie.
 O godz. 14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka.

 O godz. 15:30 zapraszamy na różaniec za zmarłych.
 Dziś kolekta na parafialny fundusz remontowo-inwestycyjny.
W tygodniu:
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30
adoracja dla dzieci.
 We wtorek o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 W czwartek o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.
 Msza św. szkolna w czwartek o godzinie 17.00.
 W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
 W czwartek o godz. 19.00 w dolnym kościele nabożeństwo dla małżonków.
 W piątek o godz. 18.30 w salce spotkanie redakcji Głosu św. Józefa.
 W piątek o godz. 19.00 w sali konferencyjnej domu parafialnego odbędzie się Rozbarski Klub Filmowy. Tym
razem będzie film pt.: Pod niebem gwiazd.
 W sobotę o godz. 9.00 msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
 W sobotę o godz. 10.00 dzień skupienia dla narzeczonych.
 W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w salce odbędzie Laboratorium wiary.
 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.
 Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.
 Zapraszamy na pielgrzymkę organizowaną 22 listopada do Krakowa. 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

