Biuletyn św. Jacka
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.05.2017 r.

 Kolekta dzisiejszej V Niedzieli Wielkanocnej przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne w
naszej Parafii. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”
 O godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
wolontariuszy.
 Dziś na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.
 W tygodniu nabożeństwa majowe sprawowane są po Mszach św. wieczornych.
 W poniedziałek po Mszy św. o godz. 8.00 zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Izydora Oracza
w intencji naszych rozbarskich rolników oraz o obfite tegoroczne plony ziemi.
 We wtorek w Święto rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gliwicach, 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.
 W środę Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, głównego patrona Polski.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo - rehabilitacyjne.
 Próby dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii Św. będą w środę i piątek o godz. 15.00.
 W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
 W ramach Muzycznych Czwartków na Rozbarku zapraszamy w czwartek na godz.19.00 do Centrum
ks. Gorczyckiego na Recital Wokalny.
 W piątek o godz. 18.15 w Domu Parafialnym nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 10.00 spowiedź dla dzieci, które w niedzielę przystąpią do I Komunii św., zaś o
godz. 17.00 będzie spowiedź dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy przeżywać Uroczystość I Komunii Św.
W związku z tym, w tym dniu porządek Mszy św. będzie następujący : 7.00, 8.30, 10 ( I Komunia
św. ), 11.00 (dolny kościół), 12.00 oraz 16.00 (dolny kościół). Nabożeństwo majowe z udziałem
dzieci pierwszokomunijnych będzie o godz. 15.00. Pielgrzymka dziękczynna dzieci
pierwszokomunijnych do Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny i do Sanktuarium św. Jacka w
Kamieniu Śląskim odbędzie się w piątek 2 czerwca.
 W sobotę 27 maja przeżywać będziemy 10 Jubileuszową Edycję Festynu Parafialnego Święty Jacek z
pierogami, w związku z tym prosimy Parafian, o ofiarowanie nowych i nieużywanych nagród
głównych oraz innych, gospodynie rozbarskie prosimy o przygotowanie ciasta do kawiarenki
festynowej, zapraszamy także panie do pomocy przy lepieniu pierogów św. Jacka od najbliższego
wtorku do czwartku od godz. 9.00.
 W niedzielę 28 maja na Mszy św. o godz.10.30 dzieci z naszej parafii przeżywać będą pierwszą
rocznicę I – szej Komunii św. Próba odbędzie się 26 maja ( piątek) o godz.15.00.
 Zapraszamy na letni wypoczynek dla seniorów w dniach 1 – 9 czerwca do miejscowości Wdzydze na
pojezierzu kaszubskim. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, czynnej dziś w godz. 9.30 – 14.30. Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego, modlitewnik Droga do nieba oraz skosztować rozbarskich wypieków.
„NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE WASZE” – MÓWI DO NAS JEZUS.
JEŻELI SĄ W NASZYCH SERCACH OBAWY I NIEPOKOJE,
ODDAJMY JE BOGU MÓWIĄC Z SERCA : JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ.

