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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.10.2016 r.

 Przypada Uroczystość św. Jadwigi, patronki Śląska. Po każdej Mszy św. zbiórka ofiar do puszek na
dzieła dobroczynne Caritas naszej diecezji. Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 O godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
wolontariuszy.
 O godz. 17.00 Koncert Pamięć i tożsamość z okazji 38 rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową, który kończy przeżywanie Tygodnia Papieskiego.
 W miesiącu październiku trwamy w rozważaniu na Różańcu Tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W ciągu
tygodnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 a w niedzielę o 15.30. Prosimy
poszczególne grupy parafialne o poprowadzenie modlitwy różańcowej. Plan poszczególnych grup
prowadzących różaniec znajduje się w gablotce.
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na
godz. 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem obecnym w
Najświętszym Sakramencie.
 We wtorek o godz.13.00 z okazji przypadającego w tym dniu Święta św. Łukasza, Ewangelisty, patrona
pracowników Służby Zdrowia, w kaplicy pw. NSPJ Szpitala Specjalistycznego przy ul.
Żeromskiego będzie sprawowana Eucharystia w intencji wszystkich posługującym chorym.
 We wtorek o godz.18.00 w Domu Parafialny nauka robienia frędzli w chustach rozbarskich
 Katecheza dla klas II 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 przypada 32 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe
 W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci.
 W czwartek o godz. 19.00 w centrum ks. Gorczyckiego będzie Muzyczny Czwartek na Rozbarku.
 W sobotę we wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża zbiórka ministrantów, na którą serdecznie
zapraszamy nowych chłopców, którzy pragną służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu jako ministranci.
 Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny. W związku z
tym kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Misje katolickie. Gościć będziemy Misjonarza
o. Marka Pardona, werbistę. O godz. 17.00 Katecheza dla dorosłych - Laboratorium Wiary.
 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 „Bóg zapłać”
 W zakrystii lub kancelarii można składać zalecki ( wypominki ) za naszych zmarłych, w intencji
których będziemy się modlić na Różańcu w listopadzie ( od 2.11 – 12.11)
 Od 9-14 listopada zapraszamy na pielgrzymkę do MB Łaskawej w Katedrze we Lwowie. Koszt 300
zł. Zapisy w kancelarii.
 Od 20-27 stycznia 2017 r. zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizowaną przez nasza
parafię. Informacje znajdują się na stronie internetowej parafii. Zapisy 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.
NIECH ŚW. JADWIGA, KTÓRA STAŁA SIĘ PATRONKĄ WYBORU PIERWSZEGO W DZIEJACH
POLAKA NA STOLICĘ ŚW. PIOTRA, WYPRASZA NAM OBFITOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

