Biuletyn św. Jacka
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2016 r.
Dzisiaj przeżywamy XVI Niedzielę Zwykłą w ciągu Roku Liturgicznego
Doroczny odpust przeżywa dziś Parafia św. Małgorzaty u o.o. Werbistów, która zaprasza na Sumę
odpustowa o godz. 11.00 i nieszpory o godz. 15.30.
Również dziś na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
W ramach zastępstwa wakacyjnego posługiwać będzie w naszej Parafii tegoroczny prezbiter naszej diecezji
ks. Krzysztof Wycisk z Kuźni Raciborskiej, który będzie udzielał po Mszach św. błogosławieństwa
prymicyjnego.
W okresie wakacyjnym msze św. sprawowane są w niedzielę o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00, w
tygodniu: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek msze św. są o godz. 7.00 i 8.00, we wtorek i sobotę o
godz. 8.00 i 18.00.
Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 11.00, we wtorek po
południu od 17.00 do 17.45.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
W środę po Mszy o godz.8.00 septenna do św. Jacka, nabożeństwo, odprawiane przez 7 kolejnych śród
przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które ukończyły klasę I, a które w 2018 r. przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy, aby rodzice tych dzieci, które nie były ochrzczone w naszej Parafii,
zatroszczyli się o to, aby pobrać świadectwo chrztu z parafii, w której dzieci te przyjęły sakrament. Jeśli
dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii chrztu przedłożyć dokument o zmianie
nazwiska. Nie będą tolerowane świadectwa chrztu ze starym nazwiskiem dziecka.
Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz
na dary znajduje się przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Otoczmy modlitwą Papieża Franciszka, organizatorów i uczestników Światowych Dni Młodzieży, które
odbędą się od 26- 31 lipca. Szczegółowy program ŚDM na stronie internetowej naszej Parafii.
W czwartek 18 sierpnia wyrusza najstarsza w Polsce 370 Ślubowana Gliwicka a XXIV Diecezjalna
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Miłosierny jak Ojciec”. Zakończenie pielgrzymki w
sobotę 20 sierpnia Mszą św. w Częstochowie na Wałach Jasnogórskich
Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez naszą Parafię. Pielgrzymka odbędzie
się w terminie od 20 – 27 stycznia 2017. Informacje i szczegółowy program znajdują się na stronie
internetowej parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
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.
SZCZĘŚĆ BOŻE WSZYSTKIM
NA CAŁĄ NIEDZIELĘ I NADCHODZĄCY TYDZIEŃ MODLITWY I PRACY,
A UDAJĄCYM SIĘ NA WAKACJE
BEZPIECZNEJ PODRÓŻY I BŁOGOSŁAWIONEGO WYPOCZYNKU.

