Biuletynśw. Jacka
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA 07.05.2017
r.
Dzisiaj:


 Przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocną – Dobrego Pasterza, którą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o
Powołania do Służby Bożej w Kościele. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny.
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
 Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.




















W tygodniu:
Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są sprawowane w tygodniu po Mszy św. wieczornej, a w
niedzielę o godz. 15.30.
W poniedziałek przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika – głównego patrona Polski.
We wtorek 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 w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych zapraszamy na godz.17.00 do Centrum ks.
Gorczyckiego na zajęcia ruchowo - rehabilitacyjne
Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
Próby klas III przygotowujących się do I Komunii Św. będą w środę i piątek o godz. 15.00.
W czwartek o godz.10.00 w Domu Parafialnym Spotkanie Klubu Seniora.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
Również w czwartek na godz. 19.00 zapraszamy małżeństwa sakramentalne do dolnego kościoła na
nabożeństwo o ich uświęcenie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem par
małżeńskich.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
Również w tym dniu odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do
Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz.11.00.
Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie inaugurujące 100 rocznice
Objawień NMP w Fatimie. O godz. 20.00 rozpoczniemy czuwanie fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła
ulicami: Witczaka, Alojzjanów, Musialika i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą
świec. W tym dniu nie będzie nabożeństwa majowego.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele remontowo - inwestycyjne.
Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji niepełnosprawnych, ich
rodzin i opiekunów.
Zapraszamy na letni wypoczynek dla seniorów do miejscowości Wdzydze na pojezierzu kaszubskim.
Turnus trwa od 01.06. do 09.06.2017 r. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Zachęcamy do składania darów żywnościowych dla ubogich. Kosz na dary znajduje się przy ołtarzu
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.

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, Drogę do Nieba z Dodatkiem Rozbarskim oraz skosztować
rozbarskich wypieków.
KIEDY IDZIEMY ZA JEZUSEM NIE BRAKNIE NAM NICZEGO,
JEZUS ZNA NAS I CHCE DOBRA KAŻDEGO Z NAS.
ON PRZYSZEDŁ, ABY DAĆ NAM ŻYCIE.

