Biuletynśw. Jacka
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.11.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXXII Niedzielę Zwykłą. O godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III
Zakonu św. Franciszka, a na godz.15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe za zmarłych.















W tygodniu:
Do soboty włącznie (12.11) celebrowane będą nabożeństwa różańcowe za zmarłych o godz. 17.30.
Zalecki za naszych zmarłych można jeszcze składać w zakrystii lub kancelarii. Wierni, którzy do
wtorku (8.11), pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny,
który 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 naszym zmarłym.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na
godz. 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
W środę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Katedry Biskupa Rzymu ( Papieża).
W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe
prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
W czwartek o godz. 10.00 w Domu Parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna i nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
W piątek 11 listopada przypada 98 rocznica odzyskania niepodległości. Pamiętajmy o modlitwie w
intencji naszej ojczyzny. W tym dniu Biskup Gliwicki udziela dyspensy od obowiązku zachowania
piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na
terenie Diecezji Gliwickiej.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. z indywidualnym błogosławieństwem dla
najmłodszych dzieci oraz matek, będących w stanie błogosławionym.
W przyszłą niedzielę zamknięcie Drzwi Świętych w kościołach katedralnych oraz w wyznaczonych
kościołach z okazji kończącego się „Jubileuszu Miłosierdzia”.
W przyszła niedzielę kolekta na cele remontowo – inwestycyjne w naszej Parafii, a po każdej
Eucharystii z racji przeżywanego Dnia Solidarności z Kościołem prześladowanym, zbiórka ofiar do
puszek na „Kościół w Potrzebie”.
Dary żywnościowe dla ubogich można składać przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za
złożone dary serdecznie dziękujemy.

Pielgrzymki:
 W środę 9 listopada o godz.15.45 zbiórka i wyjazd Pielgrzymów do Lwowa.
 Od 20 – 27 stycznia przyszłego roku zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Informacje i
szczegółowy program znajdują się na stronie internetowej parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 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. Jest tam także
do nabycia nasz Kalendarz Parafialny na Rok Pański 2017 w cenie 10 zł.
MYSL O ŻYCIU WIECZNYM WYMYKA SIĘ NASZEMU ROZUMOWI.
JEST JESZCZE WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE.
CZY CHCĘ SPOTKANIA ZE SWOIMI BLISKIMI ZMARŁYMI ?

