Biuletyn
św. Jacka
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 08.05.2016 r.

Dzisiaj:
Przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Zbiórka na Parafialny Fundusz Inwestycyjny.
O godz. 14.00 w dolnym kościele msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów- I Komunia św.
dzieci niepełnosprawnych.
 O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.





























W tygodniu:
Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które będą sprawowane w tygodniu po mszy św. wieczornej a w niedzielę o
godz. 15.30.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkania: we wtorek po nowennie - grupa starsza a w czwartek po mszy
św. szkolnej - grupa młodsza.
W środę zapraszamy osoby pragnące włączyć się w posługę chóru na próbę o godz. 18.00.
W czwartek o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.
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 w dolnym kościele nabożeństwo dla małżonków.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W piątek o godz. 18.45 spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.
W piątek na godz. 20.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła ulicami: Witczaka,
Alojzjanów, Musialika i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą świec. W tym dniu nie będzie
nabożeństwa majowego.
W sobotę o godz. 8.30 nabożeństwo Izydora Oracza.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 10.00 będziemy przeżywać Uroczystość I Komunii Św. Pozostałe msze św.
będą o godz. 7.00, 8.30, 11.00 (dolny kościół), 12.00 oraz 16.00 (dolny kościół). Nabożeństwo majowe z udziałem
dzieci pierwszokomunijnych będzie o godz. 15.00.
Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie kolejnej edycji Festynu – św. Jacek z Pierogami. W poniedziałek w
Centrum ks. Gorczyckiego rozpoczynamy lepienie pierogów. Prosimy także osoby z ciekawymi pomysłami o
włączenie się w przygotowanie części artystycznej.
Płatki kwiatów na Boże Ciało można przynosić do sióstr orionistek.
Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych. Kosz na dary znajduje się
przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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.

