Biuletynśw. Jacka
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.07.2016 r.

 Dzisiaj Przeżywamy XVIII Niedzielę Zwykłą w ciągu Roku Liturgicznego, jest to również ostatni dzień
Pielgrzymki Ojca św. Franciszka do Polski. Posługę Apostolską Ojca Św. Franciszka wspierajmy
autentycznym i żywym darem naszej modlitwy.
 Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za złożone ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać!”
 W dniu dzisiejszym doroczny Odpust przeżywa Parafia św. Anny w Bytomiu, która zaprasza na Sumę
Odpustową o godz.10.30 oraz nieszpory o godz. 18.30
 W okresie wakacyjnym msze św. sprawowane są w niedzielę o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00, w
tym tygodniu: w poniedziałek, środę, czwartek msze św. są o godz. 7.00 i 8.00, we wtorek, piątek 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 cotygodniowa całodzienna Adorację Najświętszego Sakramentu, zakończona Mszą św. i
Nowenną ku czci MBNP
 We wtorek po Nowennie spotkanie redakcji Głosu św. Jacka
 W środę po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do św. Jacka zwanę septenną. Odprawiamy je przez 7
kolejnych śród przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
 W czwartek o godz.8.00 Msza św. i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i powołanych oraz o
nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W piątek Msza św. o godz.8.00 i 18.00 z nabożeństwem ku czci Serca Bożego. Zachęcamy do
skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 W sobotę w Święto Przemienienia Pańskiego Msza św. o godz.8.00 sprawowana jest w intencji Róż
Różańcowych. Po Mszy św. nabożeństwo różańcowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie
spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych należy zgłaszać
w kancelarii lub w zakrystii.
 W piątek o godz.18.15 nauka przedchrzcielna
 W związku z doroczną Parafialną Uroczystością Odpustową, którą będziemy przeżywać w niedzielę 14
sierpnia, w sobotę 13 sierpnia odbędzie się Parafialny Festyn Jackowo 2016. Prosimy rozbarskie
gospodynie o przygotowanie tłustego, ciasta i ogórków. Można również pomóc ofiarując nową, nieużywaną
nagrodę na loterię fantową.
 W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które ukończyły klasę I, a które w 2018 r. przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej.
 Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz
na dary znajduje się przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 W czwartek 18 sierpnia wyrusza najstarsza w Polsce 370 Ślubowana Gliwicka a XXIV Diecezjalna
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Miłosierny jak Ojciec”.
 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. Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, w którym polecamy wywiad z Abp
łódzkim Markiem Jędraszewskim Tabernakulum czy asfalt.
PARAFIANOM I GOŚCIOM NA CZAS NIEDZIELNEGO ŚWIĘTOWANIA
ŻYCZYMY ODWAGI W RADOSNYM WYZNAWANIU WIARY O BOGU MIŁOSIERNYM!

