Biuletynśw. Jacka
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.07.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XIV Niedzielę Zwykłą. Przypominamy, że Msze św. niedzielne sprawowane są
według porządku wakacyjnego czyli o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00. Nie ma Mszy św. o
godz. 11.00 oraz nieszporów o godz. 15.30.
 Kolekta przeznaczona jest na cele remontowo - inwestycyjne. Za złożone ofiary składamy serdeczne
„Bóg zapłać!”
W tygodniu:
 Msze św. w poniedziałek, środę, czwartek i piątek sprawowane są o godz. 7.00 i 8.00, a we
wtorek i sobotę o godz. 8.00 i 18.00.
 W związku z wakacjami zmieniają się godziny urzędowania kancelarii parafialnej. Od poniedziałku
do piątku kancelaria czynna jest od godz. 9.00 do 11.00, a we wtorek po południu od 17.00 do
17.45.
 We wtorek przypada święto św. Benedykta, patrona Europy.
 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 zapraszamy na Septennę do św. Jacka. Jest to nabożeństwo, które odprawiamy przez 7
kolejnych śród o godz. 8.30 przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
 W czwartek na godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła
ulicami: Witczaka, Alojzjanów, Szafranka, Staffa i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i
zabranie ze sobą świec.
 W piątek o godz. 18.15 w Domu Parafialnym nauka przedchrzcielna.
 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 zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, skosztować rozbarskich wypieków oraz zaopatrzyć się w
modlitewnik Droga do nieba z dodatkiem rozbarskim.
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY UTRUDZENI I OBCIĄŻENI JESTEŚCIE,
A JA WAS POKRZEPIĘ.
IDĄC ZA JEZUSEM, UCZYMY SIĘ,
JAK NIE STAWIAĆ TRUDNOŚCI NA PIERWSZYM MIEJSCU
I Z PROSTOTĄ SERCA WIDZIEĆ DOBROĆ BOGA POMIMO ZŁA,
KTÓREGO DOŚWIADCZAMY.

