Biuletynśw. Jacka
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXIV Niedzielę Zwykłą. Na godz.15.30 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne.
 Zbiórka na parafialny fundusz inwestycyjno - remontowy. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać”!















W tygodniu:
W poniedziałek będziemy obchodzić wspomnienie NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, czyli
MB Piekarskiej, patronki diecezji gliwickiej oraz Klasztoru Sióstr Orionistek pracujących w naszej parafii.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną
Mszą św. i Nowenną ku czci MBNP. Na godz. 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na
spotkanie z Panem Jezusem. O godz. 19.00 Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji różańcowej będzie
wiodła ulicami: Witczaka, Musialika, Szczęść Boże, Konopnickiej, Jaronia, św. Kingi, Rodziewiczówny,
Musialika i Witczaka. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
W środę w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego na godz. 18.45 zapraszamy na Adorację Krzyża
znajdującego się przy krzyżu na ul. Brzezińskiej, a w czwartek o godz. 18.45 u zbiegu ul. Alojzjanów i
Musialika.
Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek wg ustalonych grup i godzin
W czwartek o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora w Domu Parafialnym
W czwartek we wspomnienie MB Bolesnej o godzinie 17.00 msza św. szkolna dla dzieci. Po Mszy św.
spotkanie informacyjne dla uczniów gimnazjum dotyczące sakramentu bierzmowania.
W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W sobotę o godz. 10.00 dzień skupienia dla narzeczonych w dolnym Kościele.
W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów.
Również w przyszłą niedzielę Odpust parafialny będzie przeżywać Parafia OO. Kapucynów. Suma odpustowa
o godz.12.30, Nieszpory Odpustowe 15.30.

Pielgrzymki:
 W sobotę 24 września o godz.8.30 odbędzie się doroczna parafialna piesza pielgrzymka do MB Piekarskiej.
Msza św. o godz.10.00 w Kościele na Kalwarii. Po Mszy św. wyruszymy na Dróżki Kalwaryjskie.
 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.
 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 zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godzinach 9.30 – 14.30 Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa dla dzieci, Drogę do nieba z dodatkiem rozbarskim oraz
skosztować rozbarskich wypieków. Istnieje możliwość zorganizowania tam np. jubileuszu. Dziękujemy
osobom posługującym. Jeśli chcemy ofiarować swój czas dla innych, możemy dołączyć do grona osób
posługujących przy obsłudze kawiarenki lub upiec kołocz. Zgłoszenia przyjmuje s. Miriam.
ŻYCZYMY, ABY MOC MIŁOSIERNEGO BOGA
BYŁA NIEUSTANNĄ SIŁĄ W POWROTACH Z PLĄTANINY GRZECHU DO ŚWIĘTOŚCI

