OgłoszeniaParafialne
II NIEDZIELA ADWENTU – 06.12.2015 r.


Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy drugą niedzielę adwentu.
 Dziś nie ma nieszporów ponieważ w parafii św. Barbary jest odpust. Suma odpustowa o godz. 12.15,
nieszpory o 16.30.
 Dziś o godz. 14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka.



















W tygodniu:
Wszystkie dzieci zapraszamy na msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 a w sobotę na
godz. 8.00. Roraty dla dorosłych w sobotę o godz. 7.00.
W poniedziałek o godz. 17.00 msza św. za + ks. prob. Józefa Ledwiga w 1 rocznicę śmierci.
We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00, 9.00 a o godz.
17.00 msza w intencji wspólnoty Dzieci Maryi oraz szafarzy i ich rodzin. O godz. 12.00 zapraszamy na
nabożeństwo Godzina Łaski.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
We wtorek o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W czwartek o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.
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 czwartek o godz. 19.00 w centrum ks. Gorczyckiego będzie Muzyczny Czwartek. Tym razem zapraszamy na
występ Zespółu Kameralnego “SANTARELLO” pod dyr. Iwony Bańskiej.
W piątek o godz. 18.00 odbędzie się Rozbarski Klub Filmowy. Tym razem będzie film familijny pt.: Opowieść o
Jezusie.
W przyszłą niedzielę o godz. 14.30 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów.
Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkanie w czwartek po mszy św. szkolnej.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Na prace czekamy do
23.12.2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.01.2016 r.
Lampiony roratnie można nabyć w niedzielę w centrum ks. Gorczyckiego, zaś w tygodniu w kancelarii lub
zakrystii.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci, Głosu św. Jacka o
Roku Miłosierdzia z planem rekolekcji.
Trwa III Rozbarski Jarmark Adwentowy. W godzinach od 8:00 do 16:00 w Centrum im. Ks. Gorczyckiego
będzie okazja do wspólnego spotkania przy wspaniałych rozbarskich wypiekach. Będziemy mogli podziwiać i
zaopatrzyć się w rękodzieło adwentowe. Podczas jarmarku będą w zasięgu naszego wzroku oraz możliwości
nabycia wieńce adwentowe, ozdoby adwentowe, ozdoby świąteczne, opłatki na stół wigilijny, lampiony roratnie,
świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, kartki świąteczne i okolicznościowe; można już wspierać
prześladowanych chrześcijan z Ziemi Świętej nabywając wykonane przez nich z drzewa oliwnego ozdoby
świąteczne i okolicznościowe.

 REKOLEKCJE ADWENTOWE 13.12. – 16.12.2015 r.
Szczegółowy program na stronie internetowej naszej parafii, plakatach, w Głosie św. Jacka.

