Biuletynśw. Jacka
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy VII Niedzielę Zwykłą. Na godz. 15.30 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.
 O godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
wolontariuszy.

















W tygodniu:
W ciągu tygodnia Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00 za wyjątkiem czwartku i
soboty, kiedy będzie także Msza św. o godz. 17.00.
We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po niej
zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu, która potrwa do
godz. 17.00. Na godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa
Miłosierdzia, a na 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
Również we wtorek o godz.18.00 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami młodzieży kl. III
gimnazjum, która 7 marca przyjmie sakrament bierzmowania.
W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks. G. G.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowe prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
W ramach Rozbarskiego Klubu Filmowego serdecznie zapraszamy w czwartek na godz. 18.00 do
Centrum ks. Gorczyckiego na projekcje filmu pt.: „Prorok nie umiera. Ks. Franciszek
Blachnicki.”
W przyszłą niedzielę rozpoczniemy trzy Dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową tzw Nabożeństwo
40-sto godzinne przygotowujące nas do dobrego wkroczenia w okres pokuty. Po każdej Mszy św. oraz
od godz. 13.00 do godz. 16.00 będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Z racji
ostatniej niedzieli miesiąca, po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
Również w niedzielę za tydzień na Mszę św. o godz.11.00 zapraszamy do dolnego kościoła rodziców z
dziećmi kl. III, które przygotowują się do I – szej spowiedzi i Komunii św. Po Eucharystii odbędzie
się spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
W Parafii św. Wojciecha u o.o. Franciszkanów przy Placu Klasztornym trwają przygotowania osób
dorosłych, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania. Kolejne spotkanie dziś o godz. 19.00.
Zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary znajduje się przy ołtarzu
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.
Zachęcamy do wsparcia naszej parafii przez przekazanie na jej rzecz 1% podatku PIT za rok 2016.
Dane: PARAFIA ŚW. JACKA BYTOM KRS 0000283966. Jeśli ktoś chciałby skorzystać z pomocy
przy wypełnianiu wniosku prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
„NIE BĘDZIESZ ŻYWIŁ W SERCU NIENAWIŚCI DO BRATA”
JEZUS MÓWI: „MÓDLCIE SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY WAS PRZEŚLADUJĄ”.
PODCZAS TEJ MSZY ŚW. POMÓDLMY SIĘ ZA OSOBY, KTÓRE SĄ DLA NAS TRUDNE,
ORAZ ZA TYCH, OD KTÓRYCH DOŚWIADCZYLIŚMY JAKIEGOŚ ZŁA.

