 św. Jacka
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Dzisiaj:
 W dzisiejszą I Niedzielę Wielkiego Postu na godz. 15.30 zapraszamy na pierwsze Nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św. Franciszka

















W tygodniu:
We wtorek 7 marca podczas Uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 ks. bp Jan Kopiec udzieli
młodzieży klas III Gimnazjum sakramentu bierzmowania.
We wtorek również zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Na godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa
Miłosierdzia, a na 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na z spotkanie z Panem
Jezusem.
W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowe
prowadzone przez wykwalifikowanego mgra rehabilitacji.
Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych
grup i godzin.
W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele w intencji ks. Dariusza
Wachowskiego w 40. Rocznicę urodzin i Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci.
W piątek na godz. 17.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecki na Drogę Krzyżową można
składać w zakrystii lub kancelarii. Za udział w Drodze Krzyżowe i Gorzkich Żalach można uzyskać
odpust zupełny.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
Również w przyszłą sobotę rozpoczynamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, które
będzie głosił ks. Grzegorz Grąbczewski. Na godz. 10.00 zapraszamy osoby chore na Msze św. z
indywidualnym błogosławieństwem lourdzkim i sakramentem chorych. Szczegółowy program
rekolekcji na plakatach przy wyjściu z Kościoła.
W przyszłą niedzielę kolekta na cele remontowo - inwestycyjne.
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, którymi są modlitwa, post i jałmużna.
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. Pani księgowa Eugenia
Matusiak bezpłatnie pomoże wypełnić stosowny formularz.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która dziś jest czynna w godzinach 9.30 –
14.30 Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
„W ŻYCIU CODZIENNYM POKUS JEST WIELE, PRZYJMIJMY WIĘC BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
BOGA I PAMIĘTAJMY, ŻE ON JEST Z NAMI I POMAGA NAM ZWYCIĘŻAĆ ZŁO.”

