Biuletynśw. Jacka
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2016 r.


 Dzisiaj Przeżywamy XIX Niedzielę Zwykłą w ciągu Roku Liturgicznego
 Pamiętajmy, że rozpoczęty miesiąc sierpień, wzywa nas do trzeźwości i abstynencji.
 Jeszcze przez cały sierpień obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. i nabożeństw oraz urzędowania
kancelarii parafialnej.
 W poniedziałek przypada doroczne wspomnienie św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego (
OO. Dominikanie), do którego należał św. Jacek. Dlatego po mszach św. będzie można uczcić relikwie św.
Dominika, które znajdują się w naszej Parafii.
 We wtorek będziemy obchodzić Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein) dziewicy i
męczennicy, patronki Europy; w tym dniu cotygodniowa całodzienna Adorację Najświętszego
Sakramentu, zakończona Mszą św. i Nowenną ku czci MBNP
 Także we wtorek rozpocznie się Nowenna przygotowująca duchowo naszą Parafię do Uroczystego
Wspomnienia św. Jacka, Patrona naszej Parafii.
 Stowarzyszenie Adopcji Serca Maitri zaprasza we wtorek o godz. 19.15 na spotkanie z Modeste
Habiyaremyem, pracownikiem Adopcji Serca w Rwandzie.
 W środę Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; po Mszy św. o godz. 8.00 ostatnie już siódme (
septenna) nabożeństwo na cześć św. Jacka przed uroczystością odpustową.
 W środę o godz.18.00 próba Chóru Parafialnego
 W czwartek przeżywać będziemy wspomnienie św. Klary, dziewicy, współzałożycielki II Zakonu
Franciszkańskiego ( Siostry Klaryski).
 W piątek o godz.18.30 w Domu Parafialnym spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej w sprawie
Festynu Jackowo 2016
 Również w piątek przypada kolejny Dzień Fatimski. Na godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo
Fatimskie. Słowo Boże wygłosi ks. dr Franciszek Koenig. Trasa czwartej procesji różańcowej będzie
wiodła ulicami : Żeromskiego, Lenartowicza, Prusa, Kossaka i Witczaka. Prosimy zabrać ze sobą świece.
 W przyszłą niedzielę 14 sierpnia, przeżywać będziemy doroczną Parafialną Uroczystość Odpustową ku
czci św. Jacka. O godz. 12.00 będzie sprawowana Uroczysta Suma Odpustowa. Słowo Boże w tym dniu
będzie głosił O. Marek Pardon SVD. Po każdej Mszy św. będzie można uczcić relikwie św. Jacka poprzez
ucałowanie. Na sumę oraz nieszpory prosimy poczty sztandarowe z poszczególnych grup parafialnych, a
Gromadę Rozbarską oraz naszych górników zapraszamy w strojach galowych.
 Uroczystość Odpustowa rozpocznie się I Nieszporami ku czci św. Jacka, które będą celebrowane w
sobotę 13 sierpnia o godz.15.00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz.18.00. Po I Nieszporach
odbędzie się Festyn Parafialny Jackowo 2016. Prosimy rozbarskie gospodynie o przygotowanie tłustego,
ciasta i ogórków. Można również pomóc ofiarując nową, nieużywaną nagrodę na loterię fantową.
 Uroczystość Odpustową zakończą II Nieszpory ku czci św. Jacka wraz z procesją z Najświętszym
Sakramentem i relikwiami św. Jacka dookoła Kościoła w niedzielę o godz. 15.30.
 Wszystkich naszych parafian gorąco prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła przed odpustem. Prosimy
nasze panie w środę i czwartek na godz.9.00 na plac kościelny do pomocy przy robieniu zielonej dekoracji
na odpust.
 Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez naszą Parafię. Pielgrzymka odbędzie
się w terminie od 20 – 27 stycznia 2017. Informacje znajdują się na stronie internetowej parafii.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej w Centrum ks. G. G. Gorczyckiego, czynnej dziś w
godzinach 9.30 – 14.30, gdzie możemy nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich
wypieków.
PARAFIANOM I GOŚCIOM
ŻYCZYMY RADOSNEJ ADORACJI BOGA W SOBIE!

