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VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.2018 r.

 W dzisiejszą VI Niedzielę Zwykłą, we wspomnienie NMP Z Lourdes, gdzie przypada Światowy
Dzień Chorego, rozpoczynamy Nabożeństwo 40-sto godzinne przed Wielkim Postem. Po każdej
Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, zakończone o godz. 15.30
nabożeństwem w intencji chorych z błogosławieństwem lourdzkim.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne w naszej parafii. Za
złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
 W poniedziałek, wtorek i piątek Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00.
 W poniedziałek i wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 8.30 do 17.00.
 W poniedziałek zapraszamy w godz. 14.00-16.00 na spotkanie Samopomocowej grupy wsparcia dla
osób chętnych i potrzebujących, które prowadzi p. Anna Sarnecka.
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na
godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia, a
na 15.30 zapraszamy dzieci do prezbiterium na z spotkanie z Panem Jezusem.
 We wtorek o godz. 17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
zapraszamy na zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe.
 W tym tygodniu przeżywać będziemy Środę Popielcową, która rozpoczyna czas Wielkiego Postu.
Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły czyli
jakościowy i ilościowy. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na pomoc dla misjonarzy
pochodzących z naszej diecezji. W kaplicy szpitalnej Msza św. o godz. 6.30 i 13.00. Od środy
popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu przypadają Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
 W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele i Droga Krzyżowa prowadzona
przez dzieci. Po niej spotkanie ministrantów w Domu Parafialnym.
 W czwartek o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczy o. Jakub
Mentel.
 W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii. Po
nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach będziemy zbierać jałmużnę wielkopostną na
zakup opału dla najuboższych na Rozbarku.
 W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
 W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żale z kazaniem pasyjnym.
 Ojcowie Franciszkanie przy Placu Klasztornym w niedziele lutego przygotowują osoby dorosłe do
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kolejne spotkanie dziś o godz. 19.00.
 Zapraszamy serdecznie Seniorów do wspólnego wyjazdu na modlitwę i rekreację do Krynicy
Morskiej w dniach od 4 do 12 czerwca. Informację i zapisy w kancelarii parafialnej.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego, Kalendarz Parafialny na rok 2018 w cenie 10 zł., płytę
Missa Iubilea w cenie 15 zł. oraz skosztować rozbarskich wypieków.
W DZISIEJSZEJ EWANGELII TRĘDOWATY PROSI JEZUSA O UZDROWIENIE:
„JEŚLI ZECHCESZ, MOŻESZ MNIE OCZYŚCIĆ”.
KTÓŻ Z NAS NIE BORYKA SIĘ Z JAKĄŚ CHOROBĄ CIAŁA, PSYCHIKI BĄDŹ DUSZY?
I MY MOŻEMY ZWRÓCIĆ SIĘ Z WIARĄ DO JEZUSA. ON ZROZUMIE NASZE SŁABOŚCI
I NIEDOMAGANIA. JEZUS MA MOC, ABY NAS UZDROWIĆ.

