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 Dzisiaj przeżywamy Niedzielą Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny. W związku z tym kolekta
przeznaczona jest na Misje katolickie. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. W tygodniu
misyjnym w sposób szczególny módlmy się za misjonarzy, o nowe powołania misyjne i we wszystkich
intencjach związanych z dziełem misyjnym.
 Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 W tygodniu nabożeństwo różańcowe odprawiamy o godz. 17.30. Prosimy poszczególne grupy parafialne
o poprowadzenie modlitwy różańcowej. Plan znajduje się w gablotce.
 W poniedziałek w Domu Parafialnym w godz. 14.00-16.00 spotkanie p.n. Samopomocowa grupa
wsparcia dla osób chętnych i potrzebujących, które prowadzi p. Anna Sarnecka.
 We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
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
zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
 We wtorek o godz. 17.15 w Domu Parafialnym spotkanie klas VI szkoły podstawowej przygotowującej
się do Sakramentu Bierzmowania.
 W czwartek o godz.17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele, po niej nabożeństwo różańcowe.
 W piątek po modlitwie różańcowej w Domu Parafialnym spotkanie Redakcji Głosu św. Jacka.
 W sobotę przypada Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu swoje imieniny
obchodzi nasz ks. Proboszcz. W sposób szczególny pamiętajmy w tym dniu o naszej modlitwie za Ks.
Proboszcza.
 W sobotę o godz.10.00 zbiórka ministrantów i Dzieci Maryi w celu uporządkowania grobów kapłanów
na naszym parafialnym cmentarzu.
 W przyszłą niedzielę z okazji parafialnych dożynek o godz.10.30 uroczysta Suma w intencji parafian,
rolników i Gromady Rozbarskiej; po każdej Eucharystii zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny, a o godz.17.00 w Domu Parafialnym katecheza dla dorosłych Laboratorium wiary.
 W zakrystii lub kancelarii parafialnej można składać zalecki za zmarłych, w intencji których będziemy się
modlić na różańcu w listopadzie.
 W związku z porządkowaniem grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych i wspomnieniem
wszystkich zmarłych przypominamy, że cmentarz jest miejscem poświęconym i przebywając na nim
modlimy się za zmarłych, zachowujemy ciszę, powagę i szacunek wobec tego świętego miejsca.
 Zachęcamy do składania podpisów pod akcją dotyczącą zakazu aborcji.
 Zapraszamy w dn. od 3-5 listopada na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Warmię i Mazury z okazji
Jubileuszu 140 lat Objawień MB Gietrzwałdzkiej. Koszt 100 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego, Drogę do nieba z dodatkiem rozbarskim oraz skosztować rozbarskich
wypieków. Jest tam także do nabycia nasz Rozbarski Kalendarz Parafialny na Rok Pański 2018 w
cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na remont naszej Świątyni.
„ODDAJCIE CEZAROWI TO, CO NALEŻY DO CEZARA, A BOGU TO, CO NALEŻY DO BOGA”.
CHOĆ NASZYM CELEM JEST ŻYCIE WIECZNE,
TO JEDNAK JESTEŚMY OSADZENI W KONKRETNEJ ZIEMSKIEJ RZECZYWISTOŚCI.
POTRZEBNY NAM JEST JASNY SYSTEM WARTOŚCI ORAZ KIEROWANIE SIĘ
UCZCIWOŚCIĄ WOBEC SAMYCH SIEBIE I INNYCH LUDZI, A TAKŻE WOBEC BOGA.
EUCHARYSTIA JEST DLA NAS UMOCNIENIEM,
BYŚMY BYLI ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA W ŚWIECIE.

