Biuletyn
św. Jacka
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2016 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy XXIII Niedzielę Zwykłą. Na godz.15.30 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne
 O godz.14.15 spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka w domu parafialnym
 Doświadczamy radości kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty, która ma miejsce na Watykanie

















W tygodniu:
Msze św. będą sprawowane codziennie rano o godz. 7.00, 8.00, a wieczorem o godz. 18.00, za wyjątkiem
czwartku, msza szkolna będzie o godz.17.00.
Kancelaria parafialna czynna będzie od poniedziałku do piątku rano od godz. 9.00-11.00 oraz po południu w
poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 17.00-17.45, a w czwartek od 16.00-16.45.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na godz.15.30
zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
Po Mszy św. Nowenna ku czci MBNP. Po niej spotkanie formacyjne starszych dziewczynek ze wspólnoty
Dzieci Maryi w Domu Parafialnym.
W środę o godz.15.00 spotkanie katechetów uczących w szkołach i przedszkolach na terenie naszej Parafii.
Również w środę na godz.17.00 serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z rodzicami, które chciałyby
rozpocząć lub kontynuować edukację muzyczną ( nauka gry na instrumentach, schola, chóry i orkiestra) na
spotkanie informacyjne do Centrum im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
W środę o godz.18.00 próba Chóru Parafialnego, na który zapraszamy nowe, chętne osoby do wspólnego
śpiewu.
W czwartek w święto Narodzenia NMP ( MB Siewnej) o godzinie 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci
inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny, podczas której zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.
Po Mszy św. spotkanie formacyjne młodszych dziewczynek ze wspólnoty Dzieci Maryi w domu
Parafialnym.
Również po Mszy szkolnej ok. godz.18.00 w Kościele spotkanie z rodzicami dzieci klas II i III
przygotowujących się do I Komunii Świętej w Kościele.
W sobotę o godz. 9.30 zbiórka ministrantów w Domu Parafialnym
W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne w naszej Parafii
W kancelarii parafialnej można się jeszcze zapisać się na pielgrzymkę na Górę Św. Anny na Obchody
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Św. I autokar wyjazd w czwartek 8 września o godz. 9.00 sprzed
Kościoła, powrót w niedzielę w godzinach wieczornych. Koszt 50 zł. + noclegi zarezerwowane w Domu
Pielgrzyma. II autokar wyjazd w sobotę 10 września o godz. 5.30 sprzed Kościoła, powrót tego samego dnia
ok. godz. 23.00. Koszt sobotniego wyjazdu wynosi 25 zł.
We wtorek po Nowennie do MBNP spotkanie pielgrzymów udających się na trzydniowe Obchody
Kalwaryjskie.
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.

Dekretem ks. bpa J. Kopca zakończył w naszej parafii posługę duszpasterską ks. Michał Pilśniak. Witamy wśród nas
ks. Adama Laszewskiego. Ks. Adamowi życzymy opieki św. Jacka, mocy Ducha św. w posłudze w naszej Parafii.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w niedzielę w godzinach 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków. Istnieje możliwość zorganizowania tam np.
jubileuszu. Jeśli chcemy ofiarować swój czas dla innych, możemy dołączyć do grona osób posługujących przy
obsłudze kawiarenki lub upiec kołocz. Zgłoszenia przyjmuje s. Miriam.
NIE CZYNIĘ NIC NADZWYCZAJNEGO :
KOCHAM, PONIEWAŻ BÓG MNIE KOCHA (św. Matka Teresa z Kalkuty)

