Biuletynśw. Jacka
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXXIII Niedzielę Zwykłą. Na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne.
 Kolekta przeznaczona jest na Parafialny Fundusz Remontowo – Inwestycyjny. Za złożone ofiary
serdeczne „Bóg zapłać!”
 Z racji przeżywania Dnia Solidarności z Kościołem prześladowanym zbiórka do puszek na „Kościół w
potrzebie”. Jest to międzynarodowa organizacja katolicka, która świadczy pomoc w ponad 130 krajach
świata, szczególnie tam, gdzie katolicy są prześladowani lub mają trudności z praktykowaniem swojej
wiary ( Syria, Irak).

















W tygodniu:
Trwa Nowenna do Chrystusa Króla, która zakończona zostanie w przyszłą niedzielę w Uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem odmówimy Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu
zakończoną Mszą św. i Nowenną ku czci MBNP. 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 środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W sobotę o godz. 10.00 w dolnym kościele dzień skupienia dla narzeczonych.
W przyszłą niedzielę o godz. 14.30 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.
W przyszłą niedzielę zapraszamy serdecznie na Mszę św. o godz. 16.00 pod przewodnictwem ks. bpa
Jana Kopca, podczas której odbędzie się Uroczystość Konsekracji Wdowy, naszej parafianki Pani
Eugenii Matusiak. Chciejmy jak najliczniej zgromadzić się podczas tej Eucharystii, by otoczyć
modlitwą Panią Eugenię.
Za tydzień w niedzielę zamknięcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Rzymie i zakończenie
Jubileuszu Miłosierdzia.
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 z serca
gorąco dziękujemy.
Od 20 – 27 stycznia 2017 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 godzinach 9.30 –
14.30 Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków. Jest tam już
także do nabycia nasz Kalendarz Parafialny na Rok Pański 2017 w cenie 10 zł.
POZOSTAŃMY WIERNI JEZUSOWI I WYTRWAJMY PRZY NIM.
NIECH UFNOŚĆ WE WSZECHMOC CHRYSTUSA
OŻYWIA RADOSNE OCZEKIWANIE NA JEGO PRZYJŚCIE.

