św. Jacka
Biuletyn
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.08.2017 r.


Dzisiaj:
 Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Sanktuarium MB w Piekarach Śl.















W tygodniu:
Do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. i nabożeństw.
Pamiętajmy, że trwa miesiąc sierpień, który wzywa nas do trzeźwości i abstynencji.
Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 11.00, a we
wtorek również po południu od 17.00 do 17.45.
We wtorek we wspomnienie NMP Królowej cotygodniowa całodzienna Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W czwartek Święto św. Bartłomieja, Apostoła.
W sobotę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
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 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.
W kancelarii można także zapisywać się na wyjazd na Górę św. Anny na Wielkie Obchody
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. I autokar – wyjazd w czwartek 14
września o godz.9.00 sprzed Kościoła i powrót w niedzielę 17 września w godzinach
wieczornych. Dla tych osób są zarezerwowane miejsca w Domu Pielgrzyma. II autokar –
wyjazd w sobotę 16 września o godz.5.30 sprzed Kościoła, powrót tego samego dnia
ok.godz.23.00.
Zapraszamy również w dniach 20 – 22 października na Pielgrzymkę do Sanktuariów
Podkarpacia m.in. św. Jana z Dukli i św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Koszt
100 zł.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego :
 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.
JEZUS POWIEDZIAŁ DO KOBIETY,
KTÓRA PROSIŁA GO O UZDROWIENIE CÓRKI:
„O NIEWIASTO, WIELKA JEST TWOJA WIARA;
NIECH CI SIĘ STANIE, JAK PRAGNIESZ!”.
(…) BOŻE UMOCNIJ MOJĄ WIARĘ.

