OgłoszeniaParafialne
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2016 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy IV niedzielę zwykłą.
 Dziś zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 Dziś w domu parafialnym o godz. 17.00 spotkanie informacyjne dla tych, którzy się zapisali na wyjazd ŚDM.
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
wtorek, piątek i 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.
 We wtorek święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00 i 17.00. Na każdej mszy św. błogosławieństwo świec.
Po mszy o godz. 17.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz błogosławieństwo św. Błażeja. W tym dniu
zbiórka do puszek na siostry klauzurowe.
 W środę wspomnienie św. Błażeja. Msze św. o godz. 7.00 i 8.00. Po każdej mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja.
 Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkania: we wtorek o godz. 18.00 - grupa starsza a w czwartek o godz. 18.00 grupa młodsza.
 Prosimy panów o pomoc przy rozbieraniu stajenki betlejemskiej w środę od godz. 9.00.
 W środę i piątek katecheza dla dzieci klas drugich przygotowujących się do I Komunii Św.
 W czwartek spotkanie Klubu Seniora, wyjazd do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Zbiórka przy Centrum ks. Gorczyckiego o
godz. 9.20. Chętni proszeni są o zapisywanie się w kancelarii.
 W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
 W czwartek o godz. 19.00 zapraszamy do Centrum ks. Gorczyckiego na operetkowe przeboje Miłość to niebo na ziemi w
wykonaniu Anny Wilczyńskiej – śpiew i fortepian.
 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz. 8.00 msza św.
pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W piątek msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 17.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym. W tym dniu przypada
również wspomnienie św. Agaty. Na mszach św. poświęcenie chleba i wody.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 8.00 msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po mszy św. spotkanie w Centrum ks. Gorczyckiego.
 W sobotę odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 W przyszłą niedzielę w domu parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka 14.15 zaś o godz. 17.00 spotkanie Laboratorium
wiary.
 W niedzielę (07.01.) o godz. 15.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 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.
 20 lutego zapraszamy na wyjazd i zwiedzanie okolicznych zamków i pałaców. Odwiedzimy Nakło, Stare Tarnowice, Rybną, Brynek
i Koszęcin. Zapisy przyjmowane są w kancelarii.
 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.

