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 Dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za złożone ofiary
składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
 Na godz. 15.30 zapraszamy dziś na Nieszpory Kolędowe, a na godz.17.00 w ramach XIII Spotkań z
Kolędą na Rozbarku zapraszamy na Koncert Kolędowy w wykonaniu Chóru „Harfa” z Radzionkowa.
 Od poniedziałku do środy Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00.
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci MBNP, po niej zapraszamy na cotygodniową
całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz.17.00.
 Również we wtorek od godz.15.00 kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie przy ulicy Królowej
Jadwigi 1 i 3 oraz przy ul. Kochanowskiego 1
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
 W środę o godz. 17.00 w Domu Parafialnym spotkanie Ruchu Maitri.
 Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
 W czwartek przeżywać będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego zwane Świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00 i 17.00. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo świec
zwanych gromnicami. W tym dniu kończy się czas śpiewania kolęd.
 Jak co roku, w Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego,
dlatego w tym dniu zbiórka do puszek na siostry klauzurowe.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I piątek i sobota miesiąca. W piątek Msza św. ku czci
Serca Bożego o godz. 8.00 i 17.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym. W tym dniu przypada
również wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, orędownika i opiekuna wiernych, zwłaszcza w
chorobach gardła. Błogosławieństwo ku czci św. Błażeja będzie udzielane na Mszy św. wieczornej w
czwartek oraz na wszystkich Mszach św. w piątek.
 W piątek na godz. 9.00 bardzo prosimy mężczyzn o pomoc przy demontażu stajenki.
 W piątek po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych, po niej nabożeństwo różańcowe
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po
nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 W przyszłą niedzielę przypada Dzień św. Agaty, dziewicy i męczennicy, patronki chroniącej przed
pożarami, dlatego ku jej czci będziemy błogosławić wodę i chleb, aby one za wstawiennictwem Świętej
chroniły nas i nasze mieszkania od niebezpieczeństwa pożaru i od innych przeciwności.
 Również w przyszłą niedzielę w Domu Parafialnym o godz.14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka
 Osoby dorosłe, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania, pierwsze spotkanie przygotowawcze mają w
następną niedzielę w Parafii św. Wojciecha u o.o. Franciszkanów przy Placu Klasztornym o godz. 19.00.
 Zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego, Kalendarz Parafialny oraz skosztować rozbarskich wypieków.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, O KTÓRYCH JEZUS MÓWI W DZISIEJSZEJ EWANGELII,
SĄ WSKAZÓWKĄ NA DRODZE NASZEJ WIARY.
NIECH BĘDĄ DLA NAS UMOCNIENIEM W CIĘŻKICH CHWILACH,
KIEDY KTOŚ NAS WYŚMIEWA Z POWODU WIARY W JEZUSA
I WYZNAWANYCH WARTOŚCI,
KIEDY TRUDNO ZACHOWAĆ CZYSTOŚĆ SERCA, KIEDY SĄ W NAS WĄTPLIWOŚCI.
„CIESZCIE SIĘ I RADUJCIE, ALBOWIEM WIELKA JEST WASZA NAGRODA W NIEBIE”

