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UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI – 01.01.2017 r.

 Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która kończy Oktawę
Narodzenia Pańskiego i wprowadza w Nowy Rok Pański 2017. W tę uroczystość przypada Światowy
Dzień Modlitwy o Pokój na Świecie. O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo o pokój.
 Trwają Duszpasterskie Odwiedziny Kolędowe. Plan ich jest zamieszczony w gablotkach i na naszej
parafialnej stronie internetowej. Podtrzymujmy piękny zwyczaj uczestnictwa w dniu Kolędy we
Mszy św. Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą w planowanym terminie przyjąć kapłana z
Bożym błogosławieństwem do swojego domu będzie tzw. Kolęda dodatkowa w niedzielę 29 stycznia
od godz.14.00. Tę kolędę można zgłaszać w zakrystii bądź kancelarii parafialnej. Z racji kolędy Msze
św. wieczorne tylko w soboty o godz.17.00
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po
niej całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.17.00
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego mgra
rehabilitacji. O godz.18.00 w Domu Parafialnym próba chóru, na którą zapraszamy nowe osoby.
 W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i
nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W piątek przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego popularnie zwaną Świętem
Trzech Króli. Msze św. jak w każdą niedzielę. Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie wody w
którą będzie można się zaopatrzyć wychodząc z kościoła. Również po Mszach św. zbiórka ofiar do
puszek na misje święte. Z racji uroczystości nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.
 Podobnie jak w latach ubiegłych w piątek o godz.15.00 wyruszy Orszak Trzech Króli : grupa
czerwona przy ul. Krakowskiej (przy stacji benzynowej Shell), grupa niebieska: z Pl. Akademickiego,
grupa żółta od ul. Dworcowej (przy dworcu).
 Również w dniu Uroczystości Objawienia Pańskiego zapraszamy na godz.17.00 do naszej świątyni
na Koncert Kolęd w wykonaniu Muzycznej Gromady Rozbarskiej, inaugurujący XIII Spotkania
z Kolędą u św. Jacka na Rozbarku. Po nim rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą Betlejkę.
 W tym tygodniu przypada także I sobota miesiąca. 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
Centrum ks. G. G. Gorczyckiego.
 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Święto Chrztu Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na
cele remontowo – inwestycyjne w naszej Parafii. O godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w
intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy, O godz.17.00 Koncert Kolęd w
wykonaniu Szkoły Muzycznej w Bytomiu.
 W kancelarii parafialnej przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Krakowa i Kalwarii
Zebrzydowskiej – śladem szopek krakowskich. Wyjazd 14 stycznia o godz. 7.00. Koszt 50 zł.
 Nasza Parafia zaprasza dzieci do wspólnego przeżywania I – go tygodnia ferii zimowych (16 – 20
stycznia) szczegółowy program zajęć na stronie internetowej Parafii.

BÓG JAKO CZŁOWIEKIE DOŚWIADCZYŁ TEGO, CO JEST NASZYM UDZIAŁEM.
ZNA NASZE PROBLEMY I RADOŚCI.
ODDAJMY MU POKŁON I CIESZMY SIĘ Z JEGO BLISKIEJ OBECNOŚCI.

