OgłoszeniaParafialne
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.02.2016 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy I niedzielę Wielkiego Postu.
 Dziś o godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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. O godz. 15.30
adoracja dla dzieci.
 W czwartek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
 W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
 W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecki na Drogę Krzyżową można składać w
zakrystii lub kancelarii.
 W piątek godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 Zapraszamy do zwiedzania okolicznych zamków i pałaców znajdujących się w Nakle, Starych
Tarnowicach, Rybnej, Brynku i Koszęcinie. Wyjazd 20 lutego o godz. 8.00. Koszt wynosi 40 zł. i zawiera
przejazd, bilety wstępu i poczęstunek.
 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.
 Zapraszamy rodziny do skorzystania z letniego wypoczynku. Tym razem będzie to miejscowość
Własysławowo – Chłapowo leżąca na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Proponujemy dwa
turnusy: 14.06. do 22.06.2016 r. w cenie 950 zł. oraz 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.
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.

