Biuletynśw. Jacka
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. JACKA – 14.08.2016 r.

 Przeżywamy dzisiaj doroczną Parafialną Uroczystość Odpustową ku czci św. Jacka. O godz. 12.00
Uroczysta Suma Odpustowa. Słowo Boże głosi O. Marek Pardon SVD. Po każdej Mszy św. można
uczcić relikwie św. Jacka poprzez ucałowanie. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Parafialny Fundusz
Inwestycyjny. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 Na godz. 15.00 ZAPRASZAMY na Uroczyste II Nieszpory ku czci św. Jacka wraz z procesją z
Najświętszym Sakramentem i relikwiami św. Jacka dookoła Kościoła.
 Z racji przeżywanego Patronalnego Święta naszej Parafii, można dzisiaj dostąpić odpustu zupełnego
spełniając określone warunki, które podaje Kościół.
 Mija 75 rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana M. Kolbego w KL Auschwitz-Birkenau (
wizerunek Ojca Kolbego znajduje się na polichromii przy ołtarzu NSPJ )
 W minioną środę we Włoszech odbył się pogrzeb pochodzącego z naszej Parafii ś.p. ks. Zygmunta
Prudlo ( 58 l.) Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
 Obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. i nabożeństw oraz urzędowania kancelarii parafialnej.
 Trwa miesiąc sierpień, który wzywa nas do trzeźwości i abstynencji.
 W poniedziałek 15.08 przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(MB Zielnej). Msze św. sprawowane będą jak w niedzielę. Na zakończenie każdej Mszy św. poświęcone
będą zioła i kwiaty. Jest to również 759 rocznica narodzin dla nieba św. Jacka naszego Patrona. W
tym dniu również Odpust przeżywać będzie Parafia p.w. W.N.M.P. w Bytomiu, która zaprasza na Sumę
Odpustową na godz. 11.00 oraz Nieszpory Odpustowe o godz.15.00
 We wtorek cotygodniowa całodzienna Adorację Najświętszego Sakramentu zakończona Mszą św. i
Nowenną ku czci MBNP.
 W środę przypada Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej
oraz naszej Parafii. Uroczyste Nabożeństwo do św. Jacka po Mszy św. o godz. 8.00. Tego dnia w
sposób szczególny pamiętajmy o modlitwie za zmarłych księży, fundatorów, dobrodziejów, budowniczych
i wszystkich wiernych z naszej rozbarskiej Parafii.
 W czwartek 18 sierpnia wyrusza najstarsza w Polsce Ślubowana Gliwicka a XXIV Diecezjalna Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: Miłosierny jak Ojciec. Zakończenie pielgrzymki w sobotę 20.08.
mszą św. w Częstochowie na Wałach Jasnogórskich. Szczegóły na plakatach.
 W przyszłą niedzielę 21 sierpnia Pielgrzymka Niewiast do Piekar Śląskich
 W piątek 26 sierpnia o godz. 18.00 koncert ewangelizacyjny zespołu Claret Gospel z Wybrzeża Kości
Słoniowej
 W kancelarii parafialnej można zapisywać się na Pielgrzymkę na Górę św. Anny na obchody kalwaryjskie
ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego – od czwartku do niedzieli (8.09 – 11.09) oraz w sobotę 10.09
 Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez nasza parafię. Pielgrzymka odbędzie
się w terminie od 20-27 stycznia 2017 r. Informacje i szczegółowy program znajdują się na stronie
internetowej parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Składamy podziękowania wszystkim Parafianom i Darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania
parafialnego festynu Jackowo 2016 oraz pomagali w sprzątaniu i przystrajaniu kościoła przed odpustem.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ ŻYCZYMY
UMIŁOWANIA EUCHARYSTYCZNEGO JEZUSA I MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
NA WZÓR ŚW. JACKA

