

Ogłoszenia Parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2016 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy V niedzielę zwykłą.
 W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Nabożeństwo 40-sto godzinne przed Wielkim Postem. Po każdej mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu i zakończenie nieszporami o godz. 15.30. W poniedziałek i wtorek adoracja
Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 8.30 do 17.00.
 Dziś o godz. 15.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 Dziś w domu parafialnym o godz. 14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka, zaś o godz. 17.00 spotkanie
Laboratorium wiary.
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 o godz. 14.30 w domu parafialnym spotkanie katechetów.
 We wtorek zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30 adoracja dla dzieci.
 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 tym tygodniu przeżywać będziemy Środę Popielcową, którą rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze św. będą o
godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły czyli jakościowy i ilościowy. W kaplicy
szpitalnej msza św. o godz. 6.30 i 13.00.
 W czwartek przypada wspomnienie NMP z Lourdes, czyli Światowy Dzień Chorego. O godz. 9.00 w kościele będzie
msza św. w intencji osób chorych wraz z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych a o godz. 13.00 w szpitalu.
 W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
 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 piątek o godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecki na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii lub
kancelarii.
 W piątek o godz. 18.00 Rozbarski Klub Filmowy oraz spotkanie młodzieży w domu parafialnym. Tym razem
zapraszamy na film pt. War room. Siła modlitwy.
 W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
 W sobotę o godz. 10.00 dzień skupienia dla narzeczonych.
 W przyszłą niedzielę na godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 Dziękujemy panom za pomoc przy rozbieraniu stajenki betlejemskiej.
 Można odbierać jabłka (20 kg na osobę) od wtorku do piątku w godz. 16.00 do 18.00. do odbiory potrzebny jest
dowód osobisty i pesel.
 Prosimy osoby, które pomagały przy dystrybucji żywności o dalszą pomoc. Spotkanie informacyjne we wtorek o
godz. 15.30.
 Zapraszamy do zwiedzania okolicznych zamków i pałaców znajdujących się w Nakle, Starych Tarnowicach, Rybnej,
Brynku i Koszęcinie. Wyjazd 20 lutego. Koszt wynosi 40 zł. i zawiera przejazd, bilety wstępu i poczęstunek.
 Zapraszamy do zwiedzania wystawy Historie pałacowe. Szlachta na Śląsku. 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.
 Zapraszamy rodziny do skorzystania z letniego wypoczynku. Tym razem będzie to miejscowość Władysławowo –
Chłapowo leżąca na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Proponujemy dwa turnusy: pierwszy 14.06. do
22.06.2016 r. w cenie 950 zł.; drugi 16.08. do 29.08. 2016 r. w cenie 1540 zł. Cena obejmuje dojazd, zakwaterowanie,
wyżywienie oraz dostęp do basenu w ośrodku.
 Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci oraz Głosu św. Jacka.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Prosimy również o
przynoszenie ciast również w najbliższą sobotę od godz. 9.00.

