OgłoszeniaParafialne
NIEDZIELA PALMOWA – 20.03.2016 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy Niedzielę Palmową, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na każdej mszy św. poświęcenie palm.
Eucharystię o godz. 10.30 rozpoczniemy przy krzyżu obok kościoła procesją z palmami i wspólnym wejściem do
kościoła. W Centrum Gorczyckiego można nabyć gałązki palmowe.
 Dziś o godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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.
 W Wielką Środę na godz. 18.30 zapraszamy na Rozbarską Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. Prosimy
przynieść krzyż i świece. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii.
 Spowiedź przedświąteczna: poniedziałek, wtorek i środa w godz. od 6.45 do 8.30 i od 17.00 do 18.30. W Wielki
Czwartek od 6.45 do 8.30 i od 16-17.45, w Wielki Piątek od 21.00 do 22.00 zaś w Wielką Sobotę od 8.00 do 10.00 i od
16.00 do 18.00. Natomiast we wtorek w par. Trójcy Św. będzie tzw. Noc konfesjonałów. W godz. 20.00 do 24.00
będzie można skorzystać z sakramentu pokuty.
 W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentów eucharystii i kapłaństwa.
 W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy. Zaleca się zachowanie abstynencji od potraw
mięsnych aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej. Ofiara w Wielki Piątek będzie przeznaczona na utrzymanie Bożego
Grobu w Jerozolimie.
 W Wielką Sobotę o godz. 14.00 odbędzie się poświęcenie pokarmów w strojach rozbarskich.
 Procesja rezurekcyjna przejdzie ulicami: Witczaka, Matejki, Sokoła, Witczaka. Prosimy mieszkańców o
udekorowanie okien. Na procesję z mszą rezurekcyjną i na uroczyste nieszpory wielkanocne zapraszamy poczty
sztandarowe a Gromadę Rozbarską oraz górników w strojach galowych prosimy do niesienia baldachimu.
 W Wielkim Tygodniu kancelaria będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 11.00 a po południu od
poniedziałku do środy w godz. 17.00 do 17.45.
 Zbiórki ministrantów – obowiązkowe dla wszystkich, będą w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 10.00 a w
Wielką Sobotę o godz. 9.00.
 Gorąco prosimy panie o pomoc w przygotowaniu świątyni na do świąt codziennie od poniedziałku od godz. 9.00.
 Nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia będzie sprawowana w Wielki Piątek o godz. 15.00, w Wielką Sobotę o
godz. 8.00, w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 15.30, w poniedziałek wielkanocny o godz. 8.00 a od wtorku do
soboty przyszłego tygodnia o godz. 8.30.
 W II Niedzielę Wielkanocną czyli w święto Miłosierdzia Bożego organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 6.00. Koszt 50 zł. Zapisy w kancelarii.
 Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych. Koszyk na te dary znajduje się
przed bocznym ołtarzem po lewej stronie kościoła.
 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.

