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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2017 r.

Dzisiaj:
 Przeżywamy XXVIII Niedzielę Zwykłą. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na rzecz
poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Meksyku.
 Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.


















W tygodniu:
W ciągu tygodnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. Prosimy poszczególne
grupy parafialne o poprowadzenie modlitwy różańcowej. Plan poszczególnych grup prowadzących
różaniec znajduje się w gablotce.
W poniedziałek w 39 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II przeżywać będziemy
Uroczystość św. Jadwigi, głównej Patronki Śląska.
W poniedziałek zapraszamy w godz. 14.00-16.00 na spotkanie p.n. Samopomocowa grupa wsparcia
dla osób chętnych i potrzebujących, które prowadzi p. Anna Sarnecka.
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 godz. 15.30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na spotkanie z Panem Jezusem.
We wtorek o godz.17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
zapraszamy na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
W środę przypada Święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona pracowników służby zdrowia. Z tej
racji o godz.13.00 w kaplicy pw. NSPJ Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego
celebrowana będzie Eucharystia w intencji wszystkim posługującym chorym.
W czwartek przypada 33 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki, kapłana i zarazem
liturgiczne wspomnienie Błogosławionego. W tym dniu w dolnym kościele o godzinie 17.00 Msza
św. szkolna dla dzieci i nabożeństwo różańcowe prowadzone przez dzieci.
W czwartek o godz. 19.00 w Centrum ks. Gorczyckiego zapraszamy na kolejny koncert z cyklu
Muzyczny Czwartek na Rozbarku. Tym razem usłyszymy Trio Perkusyjne.
W piątek o godz.15.30 wyjazd pielgrzymów do Sanktuariów Podkarpacia.
Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny.
W zakrystii lub kancelarii parafialnej można już składać zalecki za zmarłych, w intencji których
będziemy się modlić na Różańcu w listopadzie.
Zachęcamy także do składania podpisów pod akcją dotyczącą zakazu aborcji.
Zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Warmię i Mazury od 03-05 listopada. 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.
W EWANGELII USŁYSZELIŚMY JAK KRÓL WZYWA ZAPROSZONYCH:
„PRZYJDŹCIE NA UCZTĘ!”. ONI JEDNAK TO ZLEKCEWAŻYLI.
RÓWNIEŻ DO NAS BÓG KIERUJE SWOJE ZAPROSZENIE KAŻDEGO DNIA.
MIMO TO WYNAJDUJEMY RÓŻNE WYMÓWKI –BO PRACA, BO BRAK CZASU.
OBYŚMY ODPOWIADALI BOGU NA JEGO MIŁOŚĆ
NASZYM ZWRÓCENIEM SERCA KU NIEMU, MODLITWĄ I CZYNIENIEM DOBRA.

