OgłoszeniaParafialne
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2016 r.


Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy III niedzielę zwykłą.
 Dziś w domu parafialnym o godz. 17.00 odbędzie się Laboratorium wiary.
 O godz. 17.00 zapraszamy na Koncert Kolędowy w wykonaniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Fryderyka Chopina w Bytomiu.

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
 Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkania: we wtorek o godz. 18.00 - grupa starsza a w czwartek o godz.
18.00 - grupa młodsza.
 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 piątek o godz. 18.00 w dolnym kościele czuwanie dla młodzieży oraz tych, którzy przygotowują się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania.
 W sobotę o godz. 15.00 spotkanie III Zakonu św. Dominika.
 Do końca stycznia 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. Natomiast za tydzień w niedzielę
o godz. 17.00 spotkanie informacyjne dla tych, którzy się zapisali na wyjazd.
 Można odbierać szopki, które były robione na konkurs. Jednak odbiorem trzeba zgłosić się do zakrystii.
 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. Można również nabyć katalog wystawy.
 Zachęcamy do przekazywania 1% z podatku na naszą parafię. Emeryci, renciści oraz osoby pracujące będą mogli
rozliczyć 1% przy pomocy osób wskazanych przez parafię. W tym celu prosimy o składanie w kancelarii
otrzymanych z ZUS-u lub zakładów pracy rozliczeń podatkowych za 2015 r. Osoby chętne do pomocy przy
rozliczaniu 1% prosimy o kontakt z parafią.
 Bytomskie Centrum Kultury zaprasza na film fabularny, traktujący o prześladowaniach Kościoła w Hiszpanii w
czasach wojny domowej i o męczeństwie 51 błogosławionych księży i kleryków – ofiar tamtejszej nienawiści do Boga.
Film zostanie wyświetlony w niedzielę 31.01.2016 r. o godz. 15.00. Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w kasie BCK.
 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.

