Biuletynśw. Jacka
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 02.04.2017 r.

Dzisiaj:
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
 O godz.15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.
 Na godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.




















W tygodniu:
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do
Bożego Miłosierdzia, o godz. 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem
Jezusem. Po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Spotkanie z Policjantem Dzielnicowym na temat bezpieczeństwa odbędzie się we wtorek po Nowennie ok.
godz.19.15 w Centrum ks. Gorczyckiego.
W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek po Mszy
św. o godz. 8.00 Nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne. O godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci.
W czwartek o godz. 18.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Filmowego zapraszamy na film pt. War Room.
Siła modlitwy. O godz. 18.15 w Domu Parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
W piątek o godz. 17.45 w Domu Parafialnym nauka przedchrzcielna.
W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Początek o godz. 18.45 przy kościele
Wniebowzięcia NMP. W związku z tym Drogi Krzyżowej w naszym kościele nie będzie.
W sobotę w 102 rocznicę konsekracji naszego Kościoła św. Jacka o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza
św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
Zbiórka Ministantów w sobotę o godz.11.00. Prosimy o obecność wszystkich ministrantów, a o godz.17.00
spotkanie Szafarzy Najświętszej Eucharystii w Centrum ks. Gorczyckiego.
Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową, która inauguruje Wielki Tydzień. Na każdej Mszy
św. poświęcenie palm. Eucharystię o godz. 10.30 ( Sumę ) rozpoczniemy przy Centrum ks.
Gorczyckiego procesją z palmami i wspólnym wejściem do kościoła. Kolekta tego dnia przeznaczona
będzie na cele remontowo – inwestycyjne realizowane w parafii.
Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w okresie
Wielkiego Postu. Pamiętajmy o praktykach pokutnych, a są to modlitwa, post i jałmużna.
Podczas nabożeństw pasyjnych ( Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale) zbieramy jałmużnę wielkopostną jako
wsparcie przy zakupie opału dla najuboższych, starszych osób na Rozbarku.
Trwa III Rozbarski Rodzinny Konkurs na najpiękniejszą Wielkanocną Palmę. Szczegóły na plakatach i
parafialnej stronie internetowej.
Zachęcamy do wsparcia naszej parafii przez przekazanie na jej rzecz 1% podatku PIT za rok 2016.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Zapraszamy do Kawiarenki Parafialnej dzisiaj w godz. 9.30 – 17.00 na Jarmark Wielkanocny na Rozbarku.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, świece Caritas, palmy, ręcznie wykonane ozdoby wielkanocne
oraz skosztować rozbarskich wypieków.
JEZUS MÓWI: „KTO WE MNIE WIERZY, CHOĆBY I UMARŁ, ŻYĆ BĘDZIE”.
BÓG WYDOBYWA NAS Z GROBÓW. I PO RAZ KOLEJNY POJAWIA SIĘ PYTANIE
O NASZĄ WIARĘ, O NASZĄ ŚMIERĆ ORAZ NASZE ŻYCIE WIECZNE.

