OgłoszeniaParafialne
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2016 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy II niedzielę zwykłą.
 Dziś o godz. 15.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 O godz. 17.00 zapraszamy na Koncert Kolędowy w wykonaniu Górniczej Orkiestry „Bytom”.






















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.
We wtorek o godz. 17.00 koncert kolęd w wykonaniu polaków z Żytomierza na Ukrainie.
W środę i piątek katecheza dla dzieci klas drugich przygotowujących się do I Komunii Św.
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 sobotę o godz. 11.00 spotkanie Rady Parafialnej.
W sobotę o godz. 18.00 w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W niedzielę (24.01.) domu parafialnym o godz. 17.00 odbędzie się Laboratorium wiary.
W ramach XII spotkań z kolędą na Rozbarku w przyszłą niedzielę (24.01.) o godz. 17.00 zapraszamy do
kościoła na Koncert Kolędowy w wykonaniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Fryderyka Chopina w Bytomiu.
W dniach od 18 do 25.01. Kościół przeżywa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W Bytomiu w ramach
przeżywanego Tygodnia zapraszamy na liturgię grecką w obrządku łacińskim do kościoła św. Barbary w
środę (20.01.) na godz. 16.30, zaś w niedzielę (24.01.) na godz. 16.15 do kościoła św. Trójcy na uroczyste
nabożeństwo o Jedność Chrześcijan.
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.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy Historie pałacowe. Szlachta na Śląsku. Jest to wielotematyczna
ekspozycja ukazująca miejsca i ludzi, które te miejsca tworzyli. Wielka dawniej liczba śląskich dworów i pałaców
dobitnie ukazuje potencjał twórczy jej mieszkańców. Odwiedzając dzięki wystawie ciekawe miejsca na Śląsku
mamy możliwość kształtowania opisu historycznego zgodnie z naszymi wyobrażeniami. Prezentowana wystawa
ukazuje dzieje szlachty śląskiej w kontekście kilku wieków historii. Można ją zwiedzać niedzielę w Centrum
ks. Gorczyckiego w godz. od 10.00 do 14.00.
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.

