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Dzisiaj:
Dziś przeżywamy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziś zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
Dziś o godz. 15.30 zapraszamy na uroczyste nieszpory wielkanocne.
W dniu dzisiejszym nie będzie mszy o godz. 16.00. Natomiast jutro w poniedziałek wielkanocny msze św. jak w każdą
niedziele, nie będzie jedynie nieszporów.

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. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Nie ma mszy św. o godz.
18.00.
 Nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia będzie sprawowana dziś o godz. 15.30, w poniedziałek wielkanocny o
godz. 8.00 a od wtorku do soboty o godz. 8.30.
 Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkania: w czwartek po mszy św. szkolnej - grupa młodsza.
 W środę i piątek katecheza dla dzieci klas trzecich przygotowujących się do I Komunii Św.
 W czwartek o godzinie 17.00 msza św. szkolna dla dzieci.
 W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
 W czwartek o godz. 19.00 Konwent Wielkanocny w par. św. Małgorzaty.
 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I piątek i sobota miesiąca.
 W piątek msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 W piątek na godz. 16.30 zapraszamy na cmentarz na nabożeństwo Via Lucis – Droga Światła.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W piątek o godz. 19.00 spotkanie grupy Oazowej
 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.
 W sobotę odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 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.
 Owocem jałmużny wielkopostnej jest opał którym obdarowane zostały cztery ubogie rodziny z Rozbarku. Bóg
zapłać za waszą troskę o ubogich.
 Dziękujemy wszystkim, za okazaną pomoc w przygotowaniu kościoła do Wielkanocy oraz wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do dobrego przeżycia Triduum Paschalnego.
 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 – 14.30 Można tam nabyć prasę
katolicką, modlitewniki Droga do nieba z Dodatkiem Rozbarskim 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.

