Biuletynśw. Jacka
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXI Niedzielę Zwykłą.
 Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Sanktuarium MB w Piekarach Śl.













W tygodniu:
Obowiązuje wakacyjny porządek mszy św. i nabożeństw oraz urzędowania kancelarii parafialnej.
Trwa miesiąc sierpień, który wzywa nas do trzeźwości i abstynencji.
W poniedziałek wspomnienie NMP Królowej.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu
zakończoną Mszą św. i Nowenną ku czci MBNP.
Również we wtorek w Centrum ks. Gorczyckiego o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z
policjantem dzielnicowym (st. sierż. Bartłomiej Lisowski). Prelekcja będzie dotyczyła
bezpieczeństwa osób starszych i samotnie mieszkających w związku ze wzrostem liczby
przestępstw, licznych kradzieży i wyłudzeń.
W środę Święto św. Bartłomieja, Apostoła.
W piątek 26.08 w dzień Uroczystości MNP Częstochowskiej o godz. 18.00 odbędzie się
Nabożeństwo eucharystyczne i Koncert Ewangelizacyjny zespołu Claret Gospel z Wybrzeża
Kości Słoniowej. Serdecznie ZAPRASZAMY!
W sobotę we wspomnienie św. Moniki, przypada 80 rocznica śmierci naszego pierwszego proboszcza
ks. Franciszka Strzybnego. Msza w jego intencji w tym dniu o godz. 8.00
W przyszłą niedzielę po każdej Eucharystii zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
W kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy dzieci, które zdały do II klasy, a które w 2018
przystąpią do I Komunii Świętej. Przypominamy, 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
ten sakrament. Jeśli dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii chrztu przedłożyć
dokument o zmianie nazwiska ( wyrok sądu lub zupełny odpis aktu urodzenia z USC)

Pielgrzymki :
 W kancelarii parafialnej można zapisywać się na pielgrzymkę na Górę Św. Anny na obchody
kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Św. – od czwartku do niedzieli (08.09-11.09) oraz w
sobotę 10.09.2016
 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.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w każdą niedzielę w
godzinach 9.30 – 14.30. Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich
wypieków. Istnieje również możliwość zorganizowania tam np. jubileuszu. Dziękujemy osobom
posługującym oraz gospodyniom rozbarskim za troskę w przygotowaniu rozbarskich wypieków.
Jeśli chcemy ofiarować swój czas dla innych, możemy dołączyć do grona osób posługujących przy
obsłudze kawiarenki lub upiec kołocz, zgłoszenia przyjmuje s. Miriam.
ŁĄCZĄC SIĘ Z PIELGRZYMAMI NA PIEKARSKIE WZGÓRZE
ŻYCZYMY OPIEKI MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

