OgłoszeniaParafialne
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 03.01.2016 r.


Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim.
 O godz. 15:30 zapraszamy na nieszpory kolędowe.

















W tygodniu:
Przypominamy, że w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku msze św. sprawowane są tylko rano o godz.
7.00 i 8.00 a w sobotę o godz. 7.00, 8.00 i 17.00.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
We wtorek o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W środę (06.01.) przeżywać będziemy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. jak w
każdą niedzielę. Po każdej mszy św. będzie poświęcenie wody i kredy.
W środę (06.01.) o godz. 17.00 Noworoczny Koncert Kolędowy w wykonaniu Muzycznej Gromady
Rozbarskiej. Inauguruje on XII spotkania z kolędą na Rozbarku. Po koncercie rozstrzygnięcie konkursu
na Szopkę Bożonarodzeniową.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 8.00 msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo
eucharystyczne za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
W sobotę o godz. 9.00 w domu parafialnym opłatek III Zakonu św. Franciszka.
W sobotę (09.01.) organizowany jest wyjazd, którego celem jest nawiedzenie pięknych, śląskich szopek.
Odwiedzimy: Hajduckie Betlejem w par. NSPJ w Chorzowie Batorym, Bazylikę o.o. Franciszkanów w
Katowicach Panewnikach, ruchomą stajenkę w par. św. Bartłomieja w Bieruniu, stajenkę u ojców
Franciszkanów w Tychach, żywą stajenkę w par. bł. Karoliny w Tychach oraz ruchomą stajenkę w Rudzie
Śląskiej Halembie. Zbiórka przy kościele i wyjazd o godz. 7.30. Cena 25 zł. Zapisy przyjmowane są w
kancelarii parafialnej.
Młodzież może zapisywać się na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Obejmuje on tak zwany
wariant B1 czyli od 29.07. – 01.08.2016 r. Szczegóły i zapisy w kancelarii.
Trwają odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Kolęda dodatkowa dla osób, które nie mogą jej przyjąć w
wyznaczonym terminie będzie w niedziele 24.01. od godz. 14.00. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii.
Szczegółowy plan kolędy na afiszach przy wyjściu z kościoła oraz na stronie internetowej parafii.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.

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.

