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 Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W czasie każdej Mszy św.
małżonkowie sakramentalni odnawiają przyrzeczenia małżeńskie złożone w dniu ślubu oraz
otrzymują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po każdej Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz.16.00
uroczysta Msza św. na zakończenie Starego Roku Pańskiego 2017 sprawowana za żywych i
zmarłych Parafian, a po niej nabożeństwo dziękczynno – błagalne. W tym dniu za publiczne
odśpiewanie hymnu Ciebie Boże wielbimy można uzyskać odpust zupełny.
 Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 W poniedziałek przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, która kończy Otawę Narodzenia
Pańskiego i wprowadza w Nowy Rok Pański 2018. Msze św. jak w każdą niedzielę. O godz. 15.30
nabożeństwo o pokój.
 Trwają Duszpasterskie Odwiedziny Kolędowe. Plan odwiedzin jest zamieszczony w gablotkach i na
parafialnej stronie internetowej. Podtrzymujmy piękny zwyczaj uczestniczenia w dniu Kolędy we
Mszy św. Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą w planowanym terminie przyjąć kapłana z
Bożym błogosławieństwem do swojego domu, będzie tzw kolęda dodatkowa w sobotę 20.01. od
godz. 14.00. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii.
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po
niej całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.17.00. O godz. 15.00 Koronkę do
Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
 We wtorek o godz. 17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
zapraszamy na zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe.
 Od wtorku do piątku Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek i piątek 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 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 W sobotę obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. jak w
każdą niedzielę. Po każdej Mszy św. będzie poświęcenie wody, kredy i kadzidła.
 Orszak Trzech Króli wyruszy o godz. 15.00 z trzech miejsc (zbiórka o 14.45), a każdej grupie
przypisany będzie jeden kolor – symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Grupie
przypisanej naszej parafii, startującej z placu Akademickiego przypisany jest kolor niebieski.
 W tym dniu o godz. 17.00 Koncert Kolędowy w wykonaniu Muzycznej Gromady Rozbarskiej,
który inauguruje XIII Spotkania z Kolędą na Rozbarku. Po koncercie rozstrzygnięcie konkursu na
Szopkę Bożonarodzeniową. Głosy na szopkę możemy oddać do końca tygodnia wypisując numer
wybranej szopki na przygotowanych karteczkach i wrzucając ją do urny.
 W przyszłą niedzielę w Domu Parafialnym o godz.14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
 Dary żywnościowe dla ubogich można składać przy ołtarzu Serca Bożego. Za złożone dary gorąco
dziękujemy.
 Zachęcamy do zakupu naszego Kalendarza Parafialnego AD 2018 oraz płyty Missa Iubilea
naszego organisty i kompozytora Nikołaja Kostow, w wykonaniu naszego chóru parafialnego
będących cegiełkami na remont naszej rozbarskiej świątyni.
 Zapraszamy na pielgrzymkę szlakiem Beskidzkich Szopek Bożonarodzeniowych. Wyjazd 20
stycznia, koszt 40 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.

