OgłoszeniaParafialne
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10.01.2016 r.





















Dzisiaj:
Dziś przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego.
W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii ks. prof. Marka Łuczaka, który głosi słowo Boże i
rozpoczyna tym samym cykl rozważań mających na celu głębsze, duchowe przeżywanie rocznicy
1050 lecia chrztu Polski.
Dziś zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Inwestycyjny.
O godz. 17.00 zapraszamy na wspólne kolędowanie z Kapelą Góralską Grojcowianie z Wieprza.

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 po mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
W środę i piątek katecheza dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do I Komunii Św.
W czwartek o godz. 10.00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora.
W sobotę o godz. 11.00 nauka przedchrzcielna.
W ramach XII spotkań z kolędą na Rozbarku w przyszłą niedzielę (17.01.) o godz. 17.00
zapraszamy do kościoła na Koncert Kolędowy w wykonaniu Górniczej Orkiestry „Bytom”.
W niedzielę (17.01.) o godz. 15.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich
rodzin i opiekunów.
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.

