św. Jacka
Biuletyn
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.10.2017 r.

 Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Fatimską. Podczas każdej Mszy św. w sposób szczególny dziękujemy
Bogu za niezwykły dar wezwania każdego z nas do nawrócenia. Kolekta przeznaczona jest na
Parafialny Fundusz Remontowo - Inwestycyjny. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać!”
 Jest to również XVII Dzień Papieski. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na rzecz Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera dzieci i młodzież pochodzącą z ubogich rodzin.
 Oprawę muzyczną Mszy św. o godz. 12.00 uświetni Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego, po Mszy św. koncert zespołu. Serdecznie zapraszamy!
 Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w tygodniu o godz. 17.30. Prosimy także
poszczególne grupy parafialne o poprowadzenie modlitwy różańcowej. Plan poszczególnych grup
prowadzących różaniec znajduje się w gablotce.
 W poniedziałek 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, a o godz. 15.30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na
spotkanie z Panem Jezusem.
 We wtorek o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczy o. Teodor
Knapczyk.
 Również we wtorek o godz.17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu
Aktywnych zapraszamy na zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne.
 W czwartek o godz. 10.00 w Domu Parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
 W czwartek 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 dolnym kościele nabożeństwo dla małżonków z indywidualnym
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem każdej pary.
 W piątek w domu parafialnym o godz. 18.00 nauka przedchrzcielna.
 W piątek zapraszamy na godz. 19.00 na ostatnie nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie
wiodła ulicami: Witczaka, Musialika, Szczęść Boże, Konopnickiej, Miętkiewicza, św. Kingi,
Kochanowskiego, Brzezińska, Rodziewiczówny, Musialika i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien
i zabranie ze sobą świec. W tym dniu nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17.30.
 W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
 W sobotę przypada Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie i intencji naszych
żyjących i zmarłych nauczycieli, katechetów i wychowawców.
 Na Pielgrzymkę do Sanktuariów Podkarpacia miejsc już nie ma, ale są jeszcze miejsca na
pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Warmię i Mazury od 03-05 listopada. Koszt 100 zł. Zapisy w
kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Drogę do nieba oraz skosztować rozbarskich wypieków.
 Jest już do nabycia nasz Rozbarski Kalendarz Parafialny na rok Pański 2018 w cenie 10 zł.
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