Biuletyn
św. Jacka
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.07.2016 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy XIV Niedzielę zwykłą.
 Po każdej Mszy św. udzielane będzie błogosławieństwo prymicyjne przez ks. Wojciecha Cholewę,
tegorocznego neoprezbitera naszej diecezji












W tygodniu:
Przypominamy, że msze św. sprawowane są według porządku wakacyjnego tzn.: w niedzielę o godz.
7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00, nie ma mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele oraz nieszporów o
godz. 15.30. Zaś w tygodniu: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek msze św. są o godz. 7.00 i 8.00,
w we wtorek i sobotę o godz. 8.00 i 18.00.
W związku z wakacjami zmieniają się godziny urzędowania kancelarii parafialnej. Od poniedziałku
do piątku kancelaria czynna jest od godz. 9.00 do 11.00, a we wtorek po południu od 17.00 do
17.45.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
W środę zapraszamy na septennę do św. Jacka. Jest to nabożeństwo, które odprawiamy przez 7
kolejnych śród o godz. 8.30 przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po Mszy o godz. 8.00 nabożeństwo eucharystyczne
za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W piątek przypada wspomnienie św. Jana z dukli, prezbitera.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci z klas I, 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.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 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.

PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY RADOŚCI I BOŻEGO POKOJU NA CZAS NIEDZIELNEGO
ŚWIĘTOWANIA, A WSZYSTKIM UDAJĄCYM SIĘ NA WAKACYJNY WYPOCZYNEK
BEZPIECZNEJ PODRÓŻY I DOBREGO WYPOCZYNKU. PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE WAKACJE
NIE ZWALNIAJĄ NAS Z PRAKTYK RELIGIJNYCH.

