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Dzisiaj:
Przeżywamy IX Niedzielę zwykłą.
O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.
Zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
W tygodniu:
Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które będą sprawowane w tygodniu po mszy św. wieczornej.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.30 adoracja dla dzieci.
We wtorek pielgrzymka dzieci komunijnych. Wyjazd o godz. 9.00 sprzed kościoła.
Wspólnota Dzieci Maryi zaprasza na swoje spotkanie: we wtorek po nowennie - grupa starsza a w czwartek po mszy św.
szkolnej - grupa młodsza.
W środę rozpoczniemy miesiąc czerwiec, szczególnie poświęcony czci NSPJ. Nabożeństwa czerwcowe do NSPJ będą
celebrowane w niedzielę o godz. 15.30 a w tygodniu po mszy św. o godz. 8.00.
W środę zapraszamy osoby pragnące włączyć się w posługę chóru na próbę o godz. 18.00.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz. 8.00 msza św.
pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W czwartek o godzinie 17.00 msza św. szkolna dla dzieci.
W czwartek po mszach św. błogosławieństwo wianków i ziół.
W czwartek o godz. 18.00 w centrum ks. Gorczyckiego Rozbarski Klub Aktywnych.
W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z
nabożeństwem pierwszopiątkowym.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W piątek o godz. 19.00 spotkanie grupy oazowej.
W sobotę o godz. 8.00 msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu
Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W sobotę o godz. 10.00 w Centrum ks. Gorczyckiego spotkanie osób, które posługują w kawiarence i przygotowują ciasta.
Zapraszamy nowe osoby do współpracy.
W sobotę odwiedziny chorych. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za wszelkie zaangażowanie w przygotowaniu do Uroczystości Bożego Ciała.
Do piątku (03.06.) będzie trwać oktawa Bożego Ciała. Codziennie msza św. wieczorna będzie połączona z procesją
eucharystyczną.
W przyszłą niedzielę o godz.14.15 w domu parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych. Kosz na dary znajduje się przy
ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim parafianom i wszystkim innym osobom, którzy przyczyniły się w
jakikolwiek sposób do zorganizowania i uświetnienia kolejnej edycji parafialnego festynu Św. Jacek z pierogami.
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.

