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 Dzisiaj w II Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje, którym przewodniczyć
będzie ks. Grzegorz Grąbczewski.
 Na godz.15.30 zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 Kolekta przeznaczona na cele remontowo – inwestycyjne w naszej parafii, a po każdej Mszy św. zbiórka
do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 Z racji rozpoczętych rekolekcji od poniedziałku do środy na Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 będzie
nauka rekolekcyjna ogólna. Natomiast po mszach wieczornych ok. godz. 19.00 w poniedziałek będzie
Nabożeństwo Maryjne; we wtorek nauka stanowa dla małżonków zakończona nabożeństwem
eucharystycznym i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem każdej pary małżeńskiej; w środę
nauka stanowa dla osób żyjących samotnie zakończona nabożeństwem eucharystycznym i
indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem każdej osoby.
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Po Mszy
św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na godz. 15.00 zapraszamy na
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks. G. G.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
 Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
 W czwartek o godz. 10.00 w domu parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
 W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele i Droga Krzyżowa prowadzona przez
dzieci.
 W ramach Muzycznych Czwartków na Rozbarku zapraszamy w tym dniu na godz. 19.00 do Centrum ks.
Gorczyckiego na koncert gitarowy.
 W piątek na godz. 17.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecki można składać w zakrystii lub
kancelarii. Za udział w Drodze Krzyżowe i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.
 W sobotę swoje święto patronalne będzie przeżywać III Zakon Św. Dominika. Z tej okazji o godz. 12.00
będzie sprawowana Msza św. w intencji tej wspólnoty.
 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Patrona
naszego dolnego kościoła. Z tej okazji Msze św. będą celebrowane w dolnym kościele ( również
wieczorna Msza św. sobotnia), a Msza św. dla dzieci o godz. 11.00 w górnym kościele.
 Także w przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.
 Zapraszamy na pielgrzymkę do Bożego Grobu w Nysie. Wyjazd 1 kwietnia (sobota) o godz. 7.00. Koszt
50 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Zapraszamy na letni wypoczynek dla seniorów na pojezierzu kaszubskim do miejscowości Wdzydze w
dniach od 1.06 - 9.06.2017 r. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie
Wielkiego Postu. Pamiętajmy o praktykach pokutnych do których zachęca nas Pan Jezus w Ewangelii, a są
to modlitwa, post i jałmużna.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

„WSTAŃCIE! NIE LĘKAJCIE SIĘ!”
POMYŚLMY, CO SPRAWIA, ŻE NIE POTRAFIMY SIĘ PODNIEŚĆ Z NASZYCH
NIEPOKOJÓW, Z CODZIENNOŚCI, KTÓRE NAS PRZYTŁACZAJĄ.
JEZUS MOŻE NAS PRZEMIENIĆ.

