Biuletyn
św. Jacka
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.10.2016 r.


 W dzisiejszą niedzielę przeżywamy XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Po
Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera dzieci i młodzież
pochodząca z rodzin ubogich.
 Z okazji parafialnych dożynek o godz.10.30 uroczysta Suma za parafian oraz w intencji rolników i
Gromady Rozbarskiej. Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne w naszej parafii. Za złożone
ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”!
 W październiku w ciągu tygodnia nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 a w niedzielę o 15.30. Prosimy
poszczególne grupy parafialne o poprowadzenie modlitwy różańcowej. Kolejność poszczególnych grup
parafialnych prowadzących Różaniec znajduje się w gablotce.
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. W tym dniu na
godz. 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
 We wtorek o godz.18.00 w Domu Parafialny nauka haftu i robienia chust rozbarskich
 Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup i
godzin.
 W poniedziałek i środę o godz. 18.30 w domu parafialnym katecheza dla klas III gimnazjum
przygotowująca do przyjęcia sakramentu bierzmowania według ustalonych grup.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe prowadzone
przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
 W środę po Mszy św. o godz. 18.00 w domu parafialnym spotkanie Ruchu Maitri.
 W czwartek o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.
 W czwartek o godzinie 17.00 msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci.
 Również w czwartek przypada ostatni już w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy na godz. 19.00 na ostatnie
Nabożeństwo Fatimskie. Trasa szóstej procesji różańcowej będzie wiodła ulicami: Witczaka, Musialika,
Szczęść Boże, Konopnickiej, Miętkiewicza, św. Kingi, Kochanowskiego, Brzezińska, Rodziewiczówny,
Musialika i Witczaka. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
 W piątek przypada Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za naszych żyjących i zmarłych
nauczycieli i wychowawców.
 W następną niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów.
 Również w przyszłą niedzielę przypada Uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska. Jest to też 38 rocznica
wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Na godz. 17.00 zapraszamy na Koncert „Pamięć i Tożsamość”,
który kończy Tydzień Papieski.
 W wigilię rocznicy wyboru św. Jana Pawła II zapraszamy na coroczny uroczysty Apel Jasnogórski w sobotę o
godz.21.00
 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.
 Od 9-14 listopada zapraszamy na pielgrzymkę do MB Łaskawej w Katedrze we Lwowie. Koszt 300 zł. Cena
zawiera przejazd, noclegi i wyżywienie. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Od 20-27 stycznia 2017 r. zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez nasza Parafię.
Informacje i szczegółowy program znajdują się na stronie internetowej parafii. Zapisy wraz z zaliczką w
kancelarii parafialnej.
 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.
ŻYCZYMY, ABY NASZA WIARA BYŁA DLA NAS
ŹRÓDŁEM WDZIĘCZNOŚCI PRZED BOGIEM ZA OTRZYMANE DOBRO

