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 Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny. W związku z tym kolekta dzisiejsza
przeznaczona jest na Misje katolickie. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!” Gościmy w naszej
Parafii misjonarza o. Marka Pardona, werbistę, który głos dla nas Słowo Boże. W tygodniu misyjnym w sposób
szczególny módlmy się za misjonarzy, o nowe powołania misyjne i we wszystkich intencjach związanych z
dziełami misyjnymi Kościoła Katolickiego. Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 O godz. 17.00 w domu parafialnym odbędzie się Katecheza dla dorosłych - Laboratorium wiary
 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 grup prowadzących różaniec znajduje się w gablotce.
 Jutro przypada w naszej Parafii doroczna całodzienna Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.
(Każdego dnia w innej parafii naszej diecezji ). Adoracja potrwa aż do Mszy św. wieczornej.
 Również we wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu na godz.
15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
 Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
 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 i
rehabilitacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
 W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci.
 W piątek przypada Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu swojej imieniny
obchodzi nasz Ks. Proboszcz Tadeusz Paluch. W sposób szczególny pamiętajmy w tym dniu w naszej
modlitwie za Ks. Proboszcza.
 W ramach Rozbarskiego Klubu Filmowego zapraszamy w piątek na godz.18.30 do Centrum ks. G. G.
Gorczyckiego na film : Listy do Boga”. „Napisz wreszcie do mnie list…” - mówi Bóg, Bóg jednak czyta taki
list zanim zaistnieje pierwsza jego litera, film oparty na prawdziwej historii chłopca chorego na raka.
 W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów i Dzieci Maryi w celu uporządkowania grobów kapłanów na
naszym cmentarzu parafialnym „Jeruzalem”.
 W sobotę o godz. 15.00 w domu parafialnym odbędzie się spotkanie III Zakonu św. Dominika.
 W przyszłą niedzielę po każdej Eucharystii zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 W zakrystii lub kancelarii można składać zalecki (wypominki) za naszych zmarłych w intencji których
będziemy modlić się na Różańcu w listopadzie (od 02.11 – 12.11).
 Rozpoczął się czas intensywnego porządkowania grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem
Zadusznym, dlatego przypominamy, że cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym i z tej racji
powinniśmy zachować odpowiednią powagę i szacunek wobec tego świętego miejsca : przede wszystkim
pomodlić się za zmarłych, zachować ciszę, nie zaśmiecać – posegregowane odpady wrzucamy do śmietnika, nie
palimy papierosów, nie wprowadzamy zwierząt.
 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. Zapisy
w kancelarii parafialnej.
 Od 20 – 27 stycznia przyszłego roku 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 MODLITWA CELNIKA : BOŻE, MIEJ LITOŚĆ DLA MNIE
BĘDZIE DLA NAS PRZYKŁADEM.
BO KTÓŻ Z NAS JEST SPRAWIEDLIWY PRZED BOGIEM ?

