Biuletyn św. Jacka
IV NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2016 r.

Dzisiaj:
O godz. 15:30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe podczas którego poświęcone zostaną opłatki na stół
wigilijny, szopki i figurki Dzieciątka Jezus.
W tygodniu:
Wszystkie dzieci zapraszamy na msze św. Roratnie od poniedziałku do piątku na godz. 17.00. Dzieci
przynoszą ze sobą lampiony.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
We wtorek po mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
We wtorek o godz. 18.00 spotkanie pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej.
W związku z Roratami zawieszamy wtorkową adorację dla dzieci o godz. 15.30 oraz katechezy dla dzieci
przygotowujące się do I Komunii Św.
W środę o godz. 15.00 w domu parafialnym spotkanie katechetów.
W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe
prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
Spowiedź przedświąteczna: środa, czwartek i piątek w godz. od 6.45 do 8.30 i od 16.00 do 18.00 a w sobotę
od 6.45 do 8.30.
Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczoru wigilijnego i Świąt Narodzenia Pańskiego. Do
pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów religijnych: łamania opłatkiem, wspólnej modlitwy, odczytania
fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, śpiewaniu kolęd.
W sobotę (24.12.) pasterka dla dzieci będzie o godz. 16.00 w dolnym kościele.
W Uroczystość Narodzenia Pańskiego pasterka o północy. W ciągu dnia msze św. będą o godz. 7.00, 9.00,
10.30, 11.00 (dla dzieci w dolnym kościele) i o 12.00. Nie będzie mszy św. o godz. 16.00. O godz. 15.30
zapraszamy na świąteczne nieszpory kolędowe.
W poniedziałek (26.12.) święto św. Szczepana. Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie
nieszporów o godz. 15.30.
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, która zbierana jest po każdej mszy św. roratniej i
przeznaczona będzie na świąteczny zakup opału dla najuboższych, starszych mieszkańców Rozbarku.
Przeżywając czas adwentu zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary
znajduje się przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w 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, świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki na stół
wigilijny.

