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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2016 r.



Dzisiaj:
 Przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą w ciągu Roku Liturgicznego. Po Mszach św. zbiórka do puszek dla Ofiar
tragicznego trzęsienia ziemi we Włoszech.
 Doroczny Odpust przeżywa Parafia OO. Kapucynów. Suma odpustowa o godz. 12.30, a nieszpory odpustowe o
godz. 15.30, w związku z czym dzisiaj w naszym kościele nieszporów nie będzie.
 O godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.














W tygodniu:
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.
Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup i
godzin. Terminy zajęć na stronie internetowej parafii.
W środę na godz.17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych serdecznie zapraszamy na pierwsze po
wakacyjnej przerwie zajęcia ruchowe prowadzone przez wykwalifikowanego mgr rehabilitacji.
W czwartek kolejną rocznicę urodzin przeżywać będzie ks. wikariusz Adam Laszewski. W sposób szczególny
pamiętajmy o naszym solenizancie w czasie mszy szkolnej o godzinie 17.00 na którą serdecznie zapraszamy.
Także w czwartek na godz. 19.00 zapraszamy do Centrum ks. Gorczyckiego na inaugurację nowego sezonu
artystycznego w ramach Muzycznego Czwartku na Rozbarku.
W sobotę 24.09. o godz. 8.30 wyruszymy na doroczną Parafialną Pieszą Pielgrzymkę do Sanktuarium MB
Piekarskiej. Msza św. o godz. 10.00 w kościele na Kalwarii. Po Mszy św. będzie również Droga Krzyżowa i
Różaniec św. na Kalwarii. Jeśli ktoś nie może pielgrzymować pieszo, może przyjechać samochodem lub
autobusem na Piekarskie Wzgórze Kalwaryjskie, tak abyśmy mogli jak najliczniej włączyć się we wspólną
modlitwę do Piekarskiej Pani.
Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego Sakramentu w sobotę po Mszy wieczornej
W przyszłą niedzielę 25 września zapraszamy na godz.17.00 do Domu Parafialnego na pierwsze powakacyjne
spotkanie z cyklu Laboratorium wiary
Przeżywając Rok Miłosierdzia zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na nie
znajduje się przy ołtarzu Serca Bożego. Za złożone dary serca gorąco dziękujemy.
Rozpoczynamy II etap malowania strojów rozbarskich. Tym razem będziemy ręcznie malować fartuchy. Osoby
zainteresowane prosimy o zapisanie się w kancelarii, ilość miejsc ograniczona.

Pielgrzymki:
 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 serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę do MB Łaskawej w Katedrze we Lwowie. Koszt
300 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 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 niedzielę w godzinach 9.30 – 14.30
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków. Istnieje możliwość
zorganizowania tam np. jubileuszu. Dziękujemy osobom posługującym w kawiarence. 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 NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
BYŁ NIEUSTANNĄ DROGĄ POWROTU DO BOGA MIŁOSIERNEGO

