 św. Jacka
Biuletyn
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.07.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XIII Niedzielę Zwykłą.
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
 Od dzisiejszej niedzieli Msze św. będą sprawowane według porządku wakacyjnego tzn.: w niedzielę
Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 11.00 oraz
nieszporów o godz. 15.30.














W tygodniu:
Msze św. w poniedziałek, środę i czwartek będą tylko rano o godz. 7.00 i 8.00, a we wtorek, Iwszy piątek m-ca i sobotę o godz. 8.00 i 18.00.
W związku z wakacjami zmieniają się także godziny urzędowania kancelarii parafialnej. Od
poniedziałku do piątku kancelaria czynna jest od godz. 9.00 do 11.00, a we wtorek także po
południu od 17.00 do 17.45.
W poniedziałek przypada Święto św. Tomasza Apostoła.
We wtorek zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na
godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W środę inauguracja Septenny do św. Jacka. Jest to nabożeństwo, które odprawiać będziemy przez
7 kolejnych śród o godz. 8.30 przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek i piątek miesiąca. W czwartek o
godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe,
święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W piątek Msza św. ku czci Najświętszego Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem
pierwszopiątkowym.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele remontowo - inwestycyjne.
Zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary znajduje się przy ołtarzu
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.
W kancelarii przyjmowane są już zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie
przygotowanie do I-szej Komunii św. Warunkiem zapisania jest przedłożenie metryki chrztu (jeżeli
chrzest był poza naszą parafią). Jeśli dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii
chrztu przedłożyć dokument o zmianie nazwiska.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, skosztować rozbarskich wypieków oraz zaopatrzyć się w
modlitewnik Droga do nieba z dodatkiem rozbarskim.
„NA WIEKI BĘDĘ ŚPIEWAŁ O ŁASCE PANA,
MOIMI USTAMI BĘDĘ GŁOSIŁ TWĄ WIERNOŚĆ”.
WYCHWALAMY BOGA, ŚPIEWAMY PIEŚNI O JEGO MIŁOŚCI, POTĘDZE
NAWET WTEDY, KIEDY POJAWIĄ SIĘ WĄTPLIWOŚCI,
A JEZUS POSTAWI PRZED NAMI WYMAGANIA,
KTÓRE WYDAJĄ SIĘ TRUDNE DO ZREALIZOWANIA.

