Biuletyn
św. Jacka
XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.06.2016 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy XII Niedzielę zwykłą.
 O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo do NSPJ.























W tygodniu:
Dziś ostatnia przedwakacyjna msza św. o godz. 11.00 dla dzieci w dolnym kościele. Od przyszłej niedzieli msze
św. będą sprawowane według porządku wakacyjnego tzn.: w niedzielę nie będzie mszy św. o godz. 11.00. Będą
natomiast pozostałe msze św. czyli o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00.
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.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30 adoracja
dla dzieci.
W środę o godz. 16.30 w Centrum ks. Gorczyckiego odbędzie się Popis muzyczny podsumowujący kolejny rok
działalności muzycznej w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy.
W czwartek o godz. 15.00 spotkanie katechetów.
W czwartek o godzinie 17.00 msza św. szkolna dla dzieci na zakończenie roku szkolnego. Po mszy św.
zapraszamy dzieci zaangażowane w poszczególne grupy działające przy parafii na ognisko.
W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
W czwartek o godz. 19.00 w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W czwartek o godz. 19.00 w centrum ks. Gorczyckiego będzie Muzyczny Czwartek. Tym razem zapraszamy na
koncert Śpiewający puzon w wykonaniu Mateusza Konopki – puzon i Mirelli Malorny – fortepian.
W czwartek przypada Dzień Ojca. Chcemy w tym dniu wszystkich ojców otoczyć naszą modlitwą.
W piątek przypada Uroczystość św. Jana Chrzciciela.
25 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach oraz do MB Raciborskiej.
Wyjazd sprzed kościoła o godz. 6.30. Zapisy w kancelarii.
W niedzielę 26.06. po mszy św. o godz. 12.00 będzie poświęcenie samochodów. Wjazd bramą od ul. Witczaka,
wyjazd bramą od ul. Matejki.
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.

