Biuletynśw. Jacka
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.08.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXII Niedzielę zwykłą.
 Zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać”!
















W tygodniu:
Obowiązuje wakacyjny porządek mszy św. i nabożeństw ( poniedziałek, środa, czwartek 7.00 i 8.00;
wtorek, piątek i sobota 8.00 i 18.00) oraz urzędowania kancelarii parafialnej. Natomiast od przyszłej
niedzieli 04.09 powraca Msza św. dla dzieci w dolnym kościele o godz.11.00 oraz nieszpory niedzielne o
godz.15.30.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną Mszą
św. i Nowenną ku czci MBNP.
W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i powołanych oraz o nowe,
święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W czwartek rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Polecamy w naszych modlitwach wszystkich nauczycieli,
wychowawców oraz dzieci.
W piątek Msza św. o godz. 8.00 i 18.00 z nabożeństwem ku czci Serca Bożego. Zachęcamy do skorzystania z
Sakramentu Pokuty i Pojednania.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W piątek o godz. 19.00 w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W sobotę we wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 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 wspólnoty Żywego Różańca
W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
Również w sobotę zbiórka ministrantów o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy nowych chłopców, którzy
chcieliby wstąpić do grona ministrantów 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.
W kancelarii parafialnej przyjmowane są zapisy dzieci, które zdały do II klasy, a które w 2018 r. przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy, aby rodzice tych dzieci, które nie były ochrzczone w naszej parafii,
zatroszczyli się o to, aby pobrać świadectwo chrztu z parafii, w której dzieci te przyjęły ten sakrament. Jeśli
dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii chrztu przedłożyć dokument o zmianie nazwiska
(wyrok sądu lub zupełny odpis aktu urodzenia z USC).

Pielgrzymki:
 W kancelarii parafialnej można zapisywać się na pielgrzymkę na Górę Św. Anny na obchody kalwaryjskie ku
czci Podwyższenia Krzyża Św. – od czwartku do niedzieli (08.09-11.09) oraz w sobotę 10.09.
 Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez naszą Parafię. Pielgrzymka odbędzie się w
terminie od 20-27 stycznia 2017 r. Informacje i szczegółowy program znajdują się na plakatach oraz stronie
internetowej Parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 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 i gospodyniom rozbarskim za troskę w
przygotowaniu rozbarskich wypieków. Jeśli chcemy ofiarować swój czas dla innych, możemy dołączyć do
grona osób posługujących przy obsłudze kawiarenki lub upiec kołocz. Zgłoszenia przyjmuje s. Miriam.
WSZYSTKIM ZGROMADZONYM NA CZAS NIEDZIELNEGO ŚWIĘTOWANIA
I NOWEGO TYGODNIA MODLITWY I PRACY „SZCZĘŚĆ BOŻE”!

