Biuletynśw. Jacka
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2016 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy XXVI Niedzielę Zwykłą, na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
 Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za złożone ofiary serdeczne
„Bóg zapłać!”
 O godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się Katecheza dla dorosłych Laboratorium wiary.















W tygodniu:
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.30 zapraszamy
wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
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.
Katecheza dla klas II 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 zapraszamy na zajęcia ruchowe
prowadzone przez wykwalifikowanego mgr rehabilitacji.
W czwartek w Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała o godzinie 17.00 Msza św. szkolna.
Piątek godz.18.30 Rozbarski Klub Filmowy. Z racji przeżywanej Uroczystości Kanonizacji św. Matki Teresy
z Kalkuty zapraszamy do Centrum ks. G. G. Gorczyckiego na emisję filmu pt. Listy Matki Teresy
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 8.00 msza św. w intencji Róż Różańcowych i
nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do
Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
Również w sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy
zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę rozpoczynamy miesiąc Różańca Świętego – październik. W ciągu tygodnia zapraszamy na
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 a w niedzielę o 15.30. W październikowe wtorki, środy i piątki
prosimy poszczególne grupy parafialne o poprowadzenie modlitwy różańcowej w czasie nabożeństwa.
Kolejność poszczególnych grup parafialnych prowadzących Różaniec jest wywieszona w gablotach.
W przyszłą niedzielę o godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka.
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.
Rozpoczynamy II etap malowania strojów rozbarskich. Tym razem będziemy ręcznie malować fartuchy.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki o godz.18.00. 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 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.
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. Jeśli chcemy ofiarować swój czas dla
innych, możemy dołączyć do grona osób posługujących przy obsłudze kawiarenki lub upiec kołocz.
ŻYCZYMY, ABY NASZĄ WOLNOŚCIĄ I BOGACTWEM
BYŁA NASZA JEDNOŚĆ Z BOGIEM MIŁOSIERNYM

