OgłoszeniaParafialne
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.03.2016 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy IV niedzielę wielkiego postu.
 Dziś o godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 Dziś w domu parafialnym o godz. 14.15 odbędzie się spotkanie III Zakonu św. Franciszka.





















W tygodniu:
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30
adoracja dla dzieci.
We wtorek po mszy św. o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkania: we wtorek po nowennie - grupa starsza a w czwartek
po mszy św. szkolnej - grupa młodsza.
W środę i piątek katecheza dla dzieci klas drugich przygotowujących się do I Komunii Św.
W czwartek o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.
W czwartek o godzinie 17.00 msza św. szkolna i 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. 17.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecki na Drogę Krzyżową można składać w
zakrystii lub kancelarii.
W piątek o godz. 19.00 w dolnym kościele czuwanie dla młodzieży oraz tych, którzy przygotowują się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W piątek o godz. 19.00 Rozbarski Klub Filmowy.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
W sobotę 12.03. organizowany jest wyjazd do Cieszyna na Misterium Męki Pańskiej. Cena 55 zł. Zapisy w
kancelarii. Wyjazd o godz. 12.00 sprzed kościoła.
W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów.
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: 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 dla dzieci.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 15.30 gdzie
odbywa się nasz Jarmark Wielkanocny. Można tam nabyć świece Caritas, kartki i ozdoby świąteczne oraz prasę
katolicką. 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.

