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 Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu zwaną Niedzielą Radości - Laetare. Kościół Święty,
Nowe Jeruzalem, cieszy się z łask płynących z chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swoje dzieci. W
tradycji rzymskiej jest to niedziela róż, ponieważ w tym dniu obdarowano się pierwszymi kwiatami
zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla
Kościoła. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny, również III Zakon Św.
Franciszka zbiera podpisy w obronie tradycyjnych wartości chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny.
 Na godz. 15.30 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 Katecheza dla dorosłych Laboratorium wiary odbędzie się dziś o godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. 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. Po Mszy św. o godz. 18.00
Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 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 czwartek o godz.17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci.
 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 piątek o godz. 18.15 w Domu Parafialnym nauka przedchrzcielna.
 W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i
nabożeństwo różańcowe wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do
Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
 Również w sobotę wyjazd na wielkopostną pielgrzymkę do Bożego Grobu w Nysie. Zbiórka o godz.
6.45. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt 50 zł.
 W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele spotkanie z rodzicami klas III
przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św.
 Również w następną niedziele w Domu Parafialnym o godz.14.15 spotkanie członków III Zakonu św.
Franciszka, a o godz.15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
wolontariuszy.
 Zapraszamy na letni wypoczynek dla seniorów do miejscowości Wdzydze na pojezierzu kaszubskim.
Turnus trwa od 01.06 do 09.06.2017 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.
 Podczas nabożeństw pasyjnych ( Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale) zbieramy jałmużnę wielkopostną jako
wsparcie przy zakupie opału dla najuboższych, starszych osób na Rozbarku.
 Ogłaszamy III Rozbarski Konkurs Rodzinny na najpiękniejszą Wielkanocną Palmę Rozbarską, szczegóły
na plakatach i parafialnej stronie internetowej.
 Zachęcamy do wsparcia naszej Parafii przez przekazanie na jej rzecz 1% podatku PIT za rok 2016.
 Zapraszamy do Centrum ks. Gorczyckiego 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 JEST NASZYM ŚWIATŁEM.
ON MOŻE NAS PRZEPROWADZIĆ PRZEZ TO CO TRUDNE I NIEZROZUMIAŁE.

