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 Dzisiaj w VI Niedzielę Wielkanocną, nasza wspólnota parafialna przeżywa uroczystość I Komunii Św.
W związku z tym porządek Mszy św. jest następujący : 7.00, 8.30, 10.00 ( I – sza Komunia św.), 11.00
( dolny kościół), 12.00 i 16.00 ( dolny kościół). Nabożeństwo dziękczynne dzieci komunijnych o godz.
15.00.
 W białym tygodniu dzieci komunijne w swoich strojach przychodzą od poniedziałku do piątku na
wieczorną Mszę św. wraz z nabożeństwem majowym. Pielgrzymka dziękczynna dzieci do Sanktuarium
św. Anny na Górze św. Anny i do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu odbędzie się w piątek 2 czerwca.
 W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, podczas których będziemy się modlić o
urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli. W poniedziałek o godz. 6.30 udamy się procesyjnie do
krzyża przy klasztorze, we wtorek o godz. 6.30 do krzyża w ogrodzie różańcowym, a w środę o godz.
6.30 do krzyża w Centrum ks. Gorczyckiego.
 We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę
do Bożego Miłosierdzia, a na 15.30 zapraszamy dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem.
 W środę na godz. 17.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo - rehabilitacyjne.
 Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek.
 W czwartek po nabożeństwie majowym w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 Od piątku rozpoczyna się Nowenna do Ducha Św. przed Uroczystością Zesłania Ducha Św. Udziela się
odpustu częściowego tym, którzy pobożnie uczestniczą w tej Nowennie.
 W piątek przypada Dzień Matki. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie w sposób szczególny o naszych
żyjących i zmarłych mamach.
 W sobotę przeżywać będziemy 10 Jubileuszową Edycję Festynu Parafialnego – św. Jacek z
Pierogami. Rozpocznie się on nabożeństwem majowym o godz.15.00; od godz.16.00 część
artystyczna, gdzie gościć będziemy z występem Mirka Szołtyska. Prosimy o ofiarowanie nowych i
nieużywanych nagród do loterii fantowej, a gospodynie rozbarskie o przygotowanie ciasta do kawiarenki
festynowej. W tym dniu Mszy św. wieczornej o godz.18.00 nie będzie. Pragniemy również
podziękować osobom, które brały udział w przygotowaniu pierogów św. Jacka : Marianna Cofala,
Jadwiga Śpiewak, Teresa Swaczyk, Maria Płonka, Krystyna Jankoś, Lucyna Furman, Zofia Okołowicz,
Leonarda Martynów, Renata Zimnol, Maria Tokarz, Genowefa Plust, Helena Ostrowska, Kornelia
Szołtysek, Regina Mistalska, Jolanta Grzesiak, Agnieszka Witek, Urszula Kulczyńska, Barbara Kaul,
Magdalena Furman, Weronika Korzonkowska, Antoni Bielesz, Włodzimierz Makuc, Marcin Grzesiak.
 W przyszłą niedzielę w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas Mszy św. o godz. 10.30
dzieci z naszej Parafii będą obchodziły rocznicę I – szej Komunii Św. (Próba oraz spowiedź św.
odbędzie się w piątek o godz. 15.00). Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny. W tym dniu także Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium NMP Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
 Zapraszamy na letni wypoczynek dla seniorów do miejscowości Wdzydze na pojezierzu kaszubskim.
Turnus trwa od 01 – 09 czerwca. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Droga do nieba oraz skosztować rozbarskich wypieków.
ZACHOWYWUJĄC BOŻE PRZYKAZANIA,
MÓWIMY BOGU: KOCHAM CIĘ.

