 św. Jacka
Biuletyn
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XVI Niedzielę Zwykłą. Przypominamy, że Msze św. w niedziele sprawowane są
według porządku wakacyjnego tzn.: 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.
















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.
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. Jakuba, Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa, patrona
kierowców. W tym dniu zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W związku z przypadającym w środę wspomnieniem liturgicznym św. Anny, Matki Najświętszej
Maryi Panny i Babci Pana Jezusa, patronki diecezji gliwickiej, w naszym kościele po Mszy św. o
godz. 8.00 odbędzie się nabożeństwo ku czci św. Anny.
W środę również zapraszamy na nabożeństwo zwane Septenną do św. Jacka, odprawiane przez 7
kolejnych śród po Mszy św. o godz. 8.00 przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona
św. Jacka.
W czwartek przypada wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny.
W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
Również w następną niedzielę doroczny Odpust przeżywać będzie Parafia św. Anny, która zaprasza
na Sumę Odpustową o godz. 10.30 oraz Nieszpory Odpustowe o godz. 18.30.
Sierpniowe czuwanie Fatimskie w naszej Parafii będzie wyjątkowo w piątek 11 sierpnia o
godz.20.00.
13 sierpnia w naszej Parafii będziemy przeżywać Odpust Parafialny. Rozpocznie on się Uroczystymi
I Nieszporami ku czci św. Jacka w sobotę 12 sierpnia o godz.15.00, po nich rozpoczniemy kolejną
edycję Festynu Jackowo 2017. Nowe, nieużywane nagrody festynowe prosimy przekazać do
Kancelarii Parafialnej. Serdeczne „Bóg zapłać” za włączenie się w organizację Festynu.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie przygotowanie
do I-szej Komunii św. Warunkiem zapisania jest przedłożenie metryki chrztu. 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:
 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.
„DUCH ŚWIĘTY PRZYCHODZI Z POMOCĄ NASZEJ SŁABOŚCI”.
ZWRACAJMY SIĘ DO NIEGO W TRUDNYCH DLA NAS CHWILACH,
KIEDY WIDZIMY, ŻE ZŁO, SMUTEK WDZIERAJĄ SIĘ DO NASZEGO ŻYCIA.
KAŻDY Z NAS MOŻE PRZYCZYNIAĆ SIĘ DO WZROSTU KRÓLESTWA BOŻEGO
JUŻ TU NA ZIEMI.

