Biuletyn
św. Jacka
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.06.2016 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy XI Niedzielę zwykłą. Na pamiątkę naszego chrztu, podczas każdej mszy św. odnawiamy
przyrzeczenia chrztu św.
 Zbiórka na Parafialny Fundusz Inwestycyjny.
 O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo do NSPJ.





















W tygodniu:
Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do NSPJ, które są celebrowane w niedzielę o godz. 15.30 a w tygodniu
po mszy św. o godz. 8.00.
W poniedziałek na godz. 20.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła ulicami:
Żeromskiego, Korfantego, Sokoła i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą świec.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30 adoracja
dla dzieci.
Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkanie: 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 piątek od godz. 16.00 do 17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego można będzie odebrać płyty DVD z uroczystości
Pierwszej Komunii Św.
W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
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 spotkanie grupy oazowej.
25 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach oraz do MB Raciborskiej.
Zapisy w kancelarii.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci z klas II, które 20.05.2018 r. przystąpią do Pierwszej Komunii
Świętej.
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 turnus od 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 środek im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w godz. otwarcia
Prosimy o przynoszenie ciast również w najbliższą sobotę od godz. 9.00.

