Biuletyn
św. Jacka
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 22.05.2016 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy czas przyjmowania Komunii Św. wielkanocnej.
 O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.
 O godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się Laboratorium wiary.





















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 spotkanie: we wtorek po nowennie - grupa starsza
W środę zapraszamy osoby pragnące włączyć się w posługę chóru na próbę o godz. 18.00.
W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. w tym
dniu będą o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 16.00. Po mszy o godz. 9.00 wyruszy z naszej świątyni procesja eucharystyczna,
która przejdzie ulicami: Witczaka, Musialika, Alojzjanów i Witczaka. Prosimy o przystrojenie trasy procesji oraz
okien naszych domów obrazami i emblematami eucharystycznymi. Prosimy także o zaangażowanie w procesję
poczty sztandarowe, Gromadę Rozbarską w strojach do niesienia baldachimu, dzieci pierwszokomunijne o sypanie
kwiatów. Do piątku (03.06.) będzie trwać oktawa Bożego Ciała. Codziennie msza św. wieczorna będzie połączona z
procesją eucharystyczną, zaś w niedzielę będzie w ramach nabożeństwa o godz. 15.30.
W czwartek przypada Dzień Matki. Chcemy w tym dniu wszystkie mamy otoczyć naszą modlitwą.
W piątek o godz. 19.00 spotkanie grupy oazowej.
W sobotę przeżywać będziemy kolejną edycję festynu – św. Jacek z Pierogami. W związku z tym prosimy o
ofiarowanie nowych i nieużywanych nagród do loterii fantowej a gospodynie rozbarskie o przygotowanie ciasta.
Osoby z ciekawymi pomysłami prosimy o włączenie się w przygotowanie części artystycznej.
Festyn zostanie zainicjowany nabożeństwem majowym o godz. 15.00. Część artystyczna rozpocznie się o godz. 16.00.
W związku z tym nie będzie mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
Zgodnie ze zwyczajem w przyszłą niedzielę Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium NMP Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
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.
Z Bytomia organizowany jest wyjazd na spotkanie młodych na Jeziorem Lednickim, które odbędzie się 04.06. Koszt
80 zł. Kontakt: par. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. Tel. 601953888.
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.

