 św. Jacka
Biuletyn
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 20.11.2016 r.

 Dzisiaj przeżywamy ostatnią niedzielę starego Roku Liturgicznego, czyli Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Na zakończenie każdej Mszy św. przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmawiamy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz
zawierzamy całą naszą parafię i ludzkość miłościwemu panowaniu Chrystusa Króla. Za publiczne
odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi można w dniu
dzisiejszym zyskać odpust zupełny.
 W dolnym Kościele o godz.14.30 Msza św. dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy
 Na godz. 15.30 zapraszamy na Nabożeństwo do Chrystusa Króla. Po nim o godz.16.00 Uroczysta
Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks Bp Jana Kopca, podczas której będziemy przeżywać
Konsekrację Wdowy, naszej parafianki pani Eugenii Matusiak.
 W związku z przypadającym we wtorek wspomnieniem liturgicznym św. Cecylii, dziewicy i
męczennicy, patronki muzyki kościelnej – przeżywamy w dzisiejszą niedzielę w naszej parafii dzień
wdzięczności za posługę organistów, członków chóru, orkiestry, scholi dziecięcej oraz wszystkich
muzyków kościelnych naszej rozbarskiej wspólnoty parafialnej.
 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.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe
prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
 W piątek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, patronki kolejarzy
i tramwajarzy.
 W 93 rocznicę tragedii, która pochłonęła 145 ofiar na ówczesnej kopalni Heinitz obecnie byłej
KWK Rozbark, w piątek o godz. 16.00 na naszym parafialnym cmentarzu Jeruzalem przy
Mogile Poległych Górników, jak co roku, będzie celebrowane nabożeństwo za wszystkich
zmarłych górników. Prosimy przynieść ze sobą znicze.
 W sobotę o godz. 15.00 w domu parafialnym spotkanie III Zakonu św. Dominika.
 Za tydzień w I –szą Niedzielę Adwentu rozpoczynającą nowy Rok Liturgiczny, o godz.15.30
podczas nabożeństwa adwentowego odbędzie się poświęcenie świec, wieńców i lampionów
adwentowych. Na godz. 16.00 zapraszamy na Mszę św., podczas której będziemy dziękować Bogu
za 40-lecie istnienia Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri. Po Mszach św.
zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 W przyszłą niedzielę w domu parafialnym o godz. 17.00 odbędzie się katecheza dla dorosłych
Laboratorium wiary.
 Od 20-27 stycznia 2017 r. zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Informacje i szczegółowy
program znajdują się na stronie internetowej parafii. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, czynnej w niedzielę w godzinach 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, nasz Kalendarz Parafialny na Rok Pański 2017 w
cenie 10 zł oraz lampiony roratnie w cenie 20 zł.
JEZUS JEST KRÓLEM.
ZAPRASZA NAS DO SWEGO KRÓLESTWA, DO POJEDNANIA,
DO WOLNOŚCI OD GRZECHU, DO SZCZĘŚCIA.
Z WIARĄ UZNAJMY I PRZYJMIJMY PANOWANIE JEZUSA

