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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2016 r.


 Dzisiaj przeżywamy XXXI Niedzielę Zwykłą. Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 Po każdej Eucharystii zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za złożone ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać!”
 W dniu jutrzejszym (poniedziałek) 31.10. organizowany jest w Bytomiu tzw. Wieczór Świętych. Rozpocznie
się on o godz. 19.30 nieszporami w kościele Wniebowzięcia NMP na Rynku. Następnie udamy się z
relikwiami świętych do naszego kościoła. Serdecznie zapraszamy.
 We wtorek przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto nakazane. W tym dniu
porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę, nie będzie jedynie popołudniowej Mszy św. o godz. 16.00! O godz.
15.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych na naszym parafialnym cmentarzu „Jeruzalem”.
 W środę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu będą
o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00.
 Wierni, którzy nawiedzą kościół od południa Uroczystości Wszystkich Świętych przez cały Dzień Zaduszny,
mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w
ciągu dnia. Natomiast w dniach od 1 do 8 listopada, wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za
zmarłych, zyskują odpust zupełny, który również może być ofiarowany za zmarłych. Warunki zyskania
odpustu zupełnego : stan łaski uświęcającej i przestąpienie do Komunii św.; ponadto należy odmówić
Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego. Tak najlepiej możemy
pomóc naszym zmarłym!
 Od Dnia Zadusznego do soboty 12 listopada włącznie, celebrowane będą nabożeństwa różańcowe za
zmarłych: w tygodniu o godz.17.30, w niedzielę o godz.15.30. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii
lub kancelarii parafialnej.
 W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych 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 – odpady posegregowane
wrzucamy do śmietnika, nie palimy papierosów, nie wprowadzamy zwierząt, nie jeździmy rowerem.
 Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz.
8.00 msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne. Na godz.16.30 zapraszamy dzieci na comiesięczną spowiedź, o godz. 17.00 Msza św.
szkolna, po niej nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
 W czwartek o godz. 19.00 w Centrum ks. G. G. Gorczyckiego Muzyczny Czwartek na Rozbarku
 W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem ku czci Najświętszego
Serca Jezusowego. W tym dniu zachęcamy do pierwszopiątkowej spowiedzi rano przed Mszą św. i wieczorem
od godz.17.30. Po Mszy św. wieczornej spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę 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.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 W przyszłą niedzielę o godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
 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.
JEZUS MÓWI : SYN CZŁOWIECZY PRZYSZEDŁ SZUKAĆ I ZBAWIĆ TO, CO ZGINĘŁO.
DAJMY SIĘ ODNALEŹĆ BOGU.

