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 W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka, a na godz. 15.30
zapraszamy do Kościoła na nabożeństwo różańcowe.
 W miesiącu październiku trwamy w rozważaniu na Różańcu Tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W ciągu
tygodnia nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30, a w niedzielę o 15.30. Prosimy poszczególne grupy
parafialne o poprowadzenie modlitwy różańcowej w czasie nabożeństwa. Kolejność poszczególnych grup
prowadzących Różaniec wywieszona jest w gablotce.
 We wtorek będziemy obchodzić wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Na zakończenie każdej Mszy św.
będzie można uczcić relikwie św. Biedaczyny z Asyżu poprzez ucałowanie.
 Również we wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu o
godz.15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia prowadzi Grupa Miłosierdzia, a na godz. 15.30 zapraszamy
dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
 We wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
 W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.30 w domu parafialnym katecheza dla klas III gimnazjum
przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania według ustalonych grup.
 W środę przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, Apostołki Bożego Miłosierdzia. W tym
dniu po Mszy św. o godz.8.00 nabożeństwo do naszych Świętych Patronów św. Jacka i św. Józefa,
połączone będzie z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe prowadzone
przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek i piątek miesiąca.
 W czwartek o godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe,
święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci, w czasie
którego zostaną poświęcone różańce dzieci z kl. II, które otrzymają na najbliższej katechezie. Będą również
święcone różańce innych osób, jeśli tego pragną.
 W piątek we wspomnienie NMP Różańcowej Msze św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z
nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
 W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 Msza św. ( Suma ) będzie w intencji rolników i Gromady Rozbarskiej z
okazji parafialnych dożynek.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjny w naszej Parafii.
 Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na
dary znajduje się przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.
 Zapraszamy serdecznie na naukę haftu, robienie chust oraz malowanie strojów rozbarskich. Zajęcia odbywać się
będą we wtorki o godz.18.00. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się w kancelarii parafialnej.
 Od 7-9 października zapraszamy na pielgrzymkę Do źródeł Chrztu Polski: Poznań, Gniezno, Biskupin.
Szczegóły na stronie internetowej parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt 300 zł.
 Od 9-14 listopada zapraszamy na pielgrzymkę do MB Łaskawej w Katedrze we Lwowie. Koszt 300 zł.
 Od 20 – 27 stycznia przyszłego roku zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Informacje i szczegółowy
program znajdują się na stronie internetowej parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w niedzielę godzinach 9.30 – 14.30
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
NIECH NASZE SERCA SILNE WIARĄ, BĘDĄ PRZEPEŁNIONE MIŁOŚCIĄ DO BOGA I LUDZI

