Biuletyn
św. Jacka
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 15.05.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Św. i Pierwszej Komunii Św.
 O godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo majowe z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.
























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 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 centrum ks. Gorczyckiego będzie Muzyczny Czwartek. Tym razem zapraszamy na
Wieczór bel canto w wykonaniu Damiana Chróścińskiego – tenor i Grażyny Griner – fortepian.
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. Tym razem zapraszamy na film pt. Zmartwychwstały. Przedstawia
on historię rzymskiego legionisty, który otrzymuje od Piłata zadanie wyjaśnienia sprawy zniknięcia ciała Jezusa. Jest
to niemal film akcji zaskakujący swoją formą.
W sobotę po mszy św. o godz. 18.00 w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 10.30 będziemy przeżywać rocznicę I Komunii Św. W środę na godz. 16.00
zapraszamy rodziców i dzieci na spotkanie organizacyjne.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Św., która kończy czas przyjmowania Komunii Św. wielkanocnej.
W przyszłą niedzielę w domu parafialnym o godz. 17.00 odbędzie się Laboratorium wiary.
Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie kolejnej edycji Festynu – św. Jacek z Pierogami. Prosimy osoby z
ciekawymi pomysłami o włączenie się w przygotowanie części artystycznej. Pragniemy również podziękować
następującym paniom, które brały udział w przygotowaniu pierogów: Marianna Cofala, Witek Agnieszka, Śpiewak
Jadwiga, Zok Aniela, Swaczyk Teresa, Furman Lucyna, Wróblewska Joanna, Szołtysek Kornelia, Sprot Małgorzata,
Tokarz Maria, Rokosz Krystyna, Broja Rita, Tomaszewska Beata, Kulczyńska Urszula, Płonka Maria, Zimnol
Renata, Klimkiewicz Felicja, Woźnicka Krystyna, Rogorz Elżbieta.
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 Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu zaprasza do kontynuacji swojego wykształcenia w zaocznych i
wieczorowych szkołach dla dorosłych.

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.

