Biuletyn
św. Jacka
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XVII Niedzielę Zwykłą. Msze św. sprawowane są w porządku wakacyjnym o godz.7.00,
9.00, 10.30, 12.00 i 16.00. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za
złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”
 Doroczny Odpust Parafialny przeżywa Parafia św. Anny, która zaprasza na Sumę Odpustową o
godz.10.30 oraz Nieszpory Odpustowe o godz.18.30.


















W tygodniu:
Rozpoczniemy miesiąc sierpień, który wzywa nas do abstynencji i w którym w sposób szczególny
modlimy się o trzeźwość narodu. Msze św. w tygodniu: w poniedziałek, środę i czwartek sprawowane
będą o godz. 7.00 i 8.00, a we wtorek, piątek i sobotę o godz. 8.00 i 18.00.
Kancelaria parafialnej czynna jest od poniedziałku do piątku kancelaria od godz. 9.00 do 11.00, a we
wtorek po południu od 17.00 do 17.45.
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 zKoronka
do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W środę po Mszy św. o godz.8.00 nabożeństwo do św. Jacka zw. Septenną; odprawiamy je przez 7
kolejnych śród o godz. 8.30 przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o
godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i Nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem
pierwszopiątkowym.
W piątek o godz. 18.15 w Domu Parafialnym nauka przedchrzcielna.
W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po
nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
W sobotę o godz. 10.00 Msza św. w intencji Fraterni III Zakonu Św. Dominika.
W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub
zakrystii.
W przyszłą niedzielę w Święto Przemienienia Pańskiego w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu
św. Franciszka o godz. 14.15.
W związku z doroczną Parafialną Uroczystością Odpustową, którą będziemy przeżywać w niedzielę 13
sierpnia, Nabożeństwo Fatimskie będzie sprawowane w piątek 11 sierpnia o godz.20.00, a w sobotę 12
sierpnia odbędzie się Parafialny Festyn Jackowo 2017. Prosimy gospodynie rozbarskie o przygotowanie
tłustego, ciasta i ogórków. Można również pomóc ofiarując nową, nieużywaną nagrodę na loterię
fantową.
W kancelarii przyjmowane są już zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie przygotowanie
do I-szej Komunii św.

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.

