Ogłoszenia Parafialne
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11.2015 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXXIII Niedzielę zwykłą.
 Dziś zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie” w ramach solidarności z kościołem prześladowanym. W
centrum ks. Gorczyckiego można także kupić pamiątki z Ziemi Świętej wykonane przez prześladowanych
chrześcijan.
 O godz. 15.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 O godz. 15:30 zapraszamy na nieszpory.
 O godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się Laboratorium wiary.
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.
 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 centrum ks. Gorczyckiego będzie Muzyczny Czwartek. Tym razem zapraszamy na
występ solisty Bogdana Kurowskiego, któremu przy fortepianie towarzyszyć będzie Jerzy Matula.
 W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii.
 W piątek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego w ramach czuwania dla młodzieży oraz tych, którzy
przygotowują się do przyjęcia sakramentu bierzmowania projekcja filmu pt. Doonby. Każdy jest kimś.
 W sobotę o godz. 9.30 msza św. w intencji oświaty bytomskiej.
 W sobotę o godz. 17.30 koncert na cześć św. Cecylii, a o godz. 18.00 msza św. w intencji Muzycznej
Gromady Rozbarskiej.
 Młodzież klas II gimnazjum przygotowująca się do bierzmowania ma swoje spotkanie w piątek 20.11. o
godz. 17.00 - grupa chłopców i dziewczyn razem. Natomiast młodzież klas III gimnazjum – grupa
uczęszczająca w środę, w przyszłym tygodniu nie ma spotkania.
 Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkanie w czwartek po mszy św. szkolnej.
 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.
 22 listopada organizowana jest pielgrzymka do Krakowa. Zbiórka o godz. 4.35. Wyjazd sprzed kościoła o
godz. 4.45.
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

