 św. Jacka
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 W dzisiejszą V Niedzielę Zwykłą przypada Dzień św. Agaty, dziewicy i męczennicy, patronki
chroniącej przez pożarami i innymi grożącymi niebezpieczeństwami, dlatego ku jej czci na
każdej Mszy św. błogosławimy wodę i chleb, aby one za wstawiennictwem Świętej chroniły nas i
nasze mieszkania od pożaru i innych przeciwności.
 O godz. 14.15. w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka, a o godz.15.30
niedzielne Nieszpory.
 W ciągu tygodnia Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00, wieczorna Msza
św. o godz.17.00 tylko w czwartek - Msza św. szkolna i sobotę.
 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. 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.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do centrum ks. G.
G. Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
 W czwartek w Domu Parafialnym o godz. 10.00 spotkanie Klubu Seniora.
 Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. tylko w piątek wg ustalonych
godzin.
 W sobotę we wspomnienie NMP z Lourdes przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorego. Z tej
racji o godz. 9.00 Msza św. w intencji wszystkich chorych i starszych parafian, w czasie której
będzie można przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Na zakończenie będzie udzielane
chorym specjalne indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, tzw
Błogosławieństwo Lourdzkie. Prosimy, aby umożliwić chorym i starszym przybycie do świątyni. W
tym dniu również o godz.13.00 w kaplicy pw. NSPJ w szpitalu Specjalistycznym nr 1 przy ul.
Żeromskiego będzie celebrowana Eucharystia w intencji chorych i personelu medycznego.
 W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne w naszej
Parafii.
 Osoby dorosłe, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania, swoje spotkania mają w Parafii św.
Wojciecha u o.o. Franciszkanów przy Placu Klasztornym w cztery niedziele lutego 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 składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim panom za okazaną pomoc w minionym tygodniu przy demontażu
betlejki oraz choinek w naszym kościele.
 Zachęcamy do wsparcia naszej parafii przez przekazanie na jej rzecz 1% podatku PIT za rok 2016.
Dane: PARAFIA ŚW. JACKA BYTOM KRS 0000283966. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z
pomocy przy wypełnianiu wniosku prosimy o kontakt w kancelarii parafialnej. Pani księgowa
Eugenia Matusiak bezpłatnie pomoże wypełnić stosowny formularz.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 –
14.30. Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
JEZUS NADAJE SENS NASZEMU ŻYCIU.
KIEDY ODRZUCAMY BOGA,
NASZE ŻYCIE TRACI SMAK I OGARNIA JE CIEMNOŚĆ.
SĄ DWIE DROGI. TO MY DOKONUJEMY WYBORU, KTÓRĄ Z NICH IDZIEMY.

