 św. Jacka
Biuletyn
II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2016 r.


Dzisiaj:
 W przeżywaną dziś II Niedzielę Adwentu przypada dzień św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki
dobrej śmierci i górników. Z tej okazji o godz.10.30 w naszej świątyni Msza św. w int. żyjących i zmarłych
górników oraz ich rodzin. Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
 Parafia św. Barbary przeżywa w dniu dzisiejszym swój Odpust, która zaprasza na Sumę Odpustową o godz.
12.15, Nieszpory Odpustowe o godz.16.30 dlatego w naszym kościele nie ma dziś nabożeństwa
popłudniowego.















W tygodniu:
Wszystkie dzieci zapraszamy na Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku na godz. 17.00, a w sobotę
na godz. 8.00. Msza św. Roratna dla dorosłych w soboty adwentowe o godz. 7.00. Dzieci przynoszą ze sobą
lampiony, dorosłych prosimy, by przynieśli ze sobą świece. W związku z Roratami zawieszamy wtorkową
adorację dla dzieci o godz. 15.30 oraz katechezy dla dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.
We wtorek we wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy, po niej zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu.
W środę będziemy obchodzili wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, patrona
pszczelarzy. Podczas Mszy św. o godz.7.00 będziemy modlić się o pokój duszy dla zmarłego ks. prob.
Józefa Ledwiga w drugą rocznicę śmierci.
W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowo rehabilitacyjne.
W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu Msze św. będą o godz. 7.00 , 8.00,
9.00 i 17.00. O godz.12.00 Godzina Łaski – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i Różaniec święty.
Niepokalane Poczęcie jest świętem patronalnym młodzieży żeńskiej i Dzieci Maryi, dlatego w czasie Mszy
św. o godz. 17.00 uroczyste przyjęcie nowych dziewczynek do grona Marianek poprzez złożenie przez nie
przyrzeczeń oraz odnowienie przyrzeczeń przez starsze Marianki. Po Eucharystii spotkanie z rodzicami
Dzieci Maryi. Podczas tej Mszy św. będziemy modlić się także w intencji Szafarzy Najświętszej
Eucharystii. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach.
W piątek rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. dr Joachim Waloszek z Opola. W
tym dniu Msza św. z nauką rekolekcyjną o 8:00 i 18:00. Ok. 19:00 spotkanie rekolekcyjne dla rodziców.
W sobotę Msza św. z nauką rekolekcyjną o 7.00 i 17.00. Ok. 18:00 spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia i spotkanie rekolekcyjne dla wdów i wdowców.
W przyszłą Niedziela III Adwentu zwaną Gaudete – Msze święte z nauką rekolekcyjną oraz
zakończenie rekolekcji. Kolekta będzie przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne a naszej parafii.
Przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się w sobotę 17 grudnia. Prosimy ich
zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
Zachęcamy do składania jałmużny adwentowej, która zbierana jest po każdej Mszy św. roratniej i
przeznaczona będzie na świąteczny zakup opału dla najuboższych, starszych mieszkańców Rozbarku.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w niedzielę godzinach 9.30 –
16.00 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., lampiony roratnie w cenie 20 zł.,
świece „Caritas” Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 5 i 12 zł., wieńce adwentowe w cenie 35
i 45 zł., oraz opłatki na stół wigilijny.

ŻEBY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA DO NASZEGO ŻYCIA,
PRZYGOTUJMY SWOJE SERCE I ZWRÓĆMY SIĘ DO BOGA.

