 św. Jacka
Biuletyn
III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE – 11.12.2016 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy III Niedzielę Adwentu zwaną „Gaudete” (co znaczy „Radujcie się”), kończącą
Parafialne Rekolekcje Adwentowe. Msze św. z nauką rekolekcyjną głosi ks. dr Joachim
Waloszek z Opola. Kolekta przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne w naszej Parafii. Za
złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 W Centrum ks. G. G. Gorczyckiego o godz. 14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka
 O godz. 15.30 zapraszamy na Nabożeństwo Adwentowe
















W tygodniu:
Wszystkie dzieci zapraszamy na Msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku na godz. 17.00, a
w sobotę na godz. 8.00. Roraty dla dorosłych w sobotę o godz. 7.00. Dzieci przynoszą ze sobą
lampiony, dorosłych prosimy, by przynieśli ze sobą świece.
We wtorek we wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, mija 35 rocznica ogłoszenia stanu
wojennego, pamiętajmy o tragicznych ofiarach tych smutnych wydarzeń. 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 na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia
ruchowo- rehabilitacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
W piątek na godz.15.30 serdecznie zapraszamy na Mszę św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp
Jana Kopca z okazji Jubileuszu 25 – lecia powstania i posługi w naszej Parafii Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się w sobotę. Prosimy ich
zgłosić w kancelarii lub zakrystii. Również w tym dniu pamiętajmy w modlitwach o Ojcu świętym
Franciszku, który obchodzi swoje urodziny. Na godz.18.00 zapraszamy Szafarzy Najświętszej
Eucharystii na spotkanie w Domu Parafialnym.
W przyszłą Niedzielę IV Adwentu, podczas Mszy św. o godz.10.30, będziemy polecać Bogu osobę
ks. Proboszcza Tadeusza, który obchodzi swoje 50 – te urodziny. Pamiętajmy o modlitwie w Jego
intencji. Podczas Nabożeństwa Adwentowego o godz. 15.30 będą poświęcone opłatki na stół
wigilijny, szopki i figurki Dzieciątka Jezus.
Zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Na prace czekamy
do 23.12.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.01.2017 r. Szczegóły konkursu na stronie
internetowej parafii i na plakatach.
Zachęcamy do składania jałmużny adwentowej, zbieranej po każdej Mszy św. roratniej i
przeznaczonej na świąteczny zakup opału dla najuboższych, starszych mieszkańców Rozbarku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, organizujemy paczki żywnościowe na Święta dla najbardziej
potrzebujących z naszej parafii. Możemy je składać przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Za wszelkie dary serdecznie dziękujemy!

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 –
16.00 Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Kalendarz Parafialny na Rok Pański 2017,
świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki na stół wigilijny.
CHRYSTUS PRZYCHODZI, BY NAS WYBAWIĆ, UZDROWIĆ I WYZWOLIĆ.
CIERPLIWIE I Z RADOŚCIĄ OCZEKUJMY NA TEGO, KTÓRY MA PRZYJŚĆ.

