






















św. Jacka
Biuletyn
NIEDZIELA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO – 06.08.2017 r.


Dzisiaj przeżywamy Święto Przemienienia Pańskiego.
O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który zachęca nas do trzeźwości i abstynencji.
We wtorek wspomnienie św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego do którego należał
św. Jacek. Dlatego po Mszach św. będzie można uczcić relikwie św. Dominika.
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00
zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia. Także w tym
dniu rozpocznie się Nowenna przygotowująca duchowo naszą Parafię do uroczystego wspomnienia
św. Jacka, Patrona naszej Parafii.
W środę w Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, po
Mszy św. o godz.8.00 nabożeństwo do św. Jacka i św. Józefa.
W środę o godz.18.00 próba Chóru Parafialnego.
W piątek o godz. 18.30 w Domu Parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
Wyjątkowo w piątek na godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie
wiodła ulicami: Żeromskiego, Lenartowicza, Prusa i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i
zabranie ze sobą świec.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać doroczną Parafialną Uroczystość Odpustową ku czci
św. Jacka. O godz. 12.00 będzie sprawowana Uroczysta Suma Odpustowa. Po każdej Mszy św.
będzie można uczcić relikwie św. Jacka poprzez ucałowanie. Na sumę oraz nieszpory prosimy poczty
sztandarowe z poszczególnych grup parafialnych, a Gromadę Rozbarską oraz naszych górników
zapraszamy w strojach galowych. Kolekta będzie przeznaczona na cele remontowo - inwestycyjne.
Uroczystość odpustowa rozpocznie się I Nieszporami ku czci św. Jacka, które będą celebrowane w
sobotę o godz. 15.00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18.00. Po I Nieszporach odbędzie się
XIII edycja Festynu Parafialnego Jackowo 2017. Prosimy gospodynie rozbarskie o przygotowanie
tłustego, ciasta i ogórków. Można również pomóc ofiarując nową, nieużywaną nagrodę na loterię
fantową.
Uroczystość Odpustową zakończą II Nieszpory ku czci św. Jacka wraz z procesją z Najświętszym
Sakramentem i relikwiami św. Jacka dookoła Kościoła w niedzielę o godz. 15.30.
Wszystkich Parafian gorąco prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła przed odpustem. Prosimy nasze
Panie w środę i czwartek na godz. 9.00 na plac kościelny do pomocy przy robieniu zielonej dekoracji
na odpust.
W kancelarii przyjmujemy zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie przygotowanie do Iszej Komunii św.
W kancelarii parafialnej czynnej codziennie od 9.00 – 11.00, a we wtorek od 17.00 – 17.45 można
zapisywać się na wyjazd na Górę św. Anny na Wielkie Obchody Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia
Krzyża Świętego.
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.
„WSTAŃCIE, NIE LĘKAJCIE SIĘ”.
ZWRÓĆMY SIĘ DO KOCHAJĄCEGO NAS BOGA, DZIĘKUJMY MU,
CIESZMY SIĘ NAWET Z DROBNYCH RZECZY
I DOSTRZEŻMY TO, CO DOBRE W NASZYM ŻYCIU.

