św. Jacka
Biuletyn
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2018 r.


W minioną środę rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Z serca dziękujemy Wszystkim Parafianom za
zaangażowanie w okresie Bożego Narodzenia i czasie zwykłym, za wybudowanie i demontaż
Bożonorodzeniowej dekoracji, za udział w koncertach, liczne dary i ofiary składane dla ubogich.
Przypominamy, że Wielki Post zobowiązuje do powstrzymywania się od udziału w zabawach i
obliguje do czynienia dobrych uczynków pokutnych tj: modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia. Niech
ten czas budzi w nas konieczność ciągłego nawrócenia i zadośćuczynienia za popełniane zło.
Dzisiaj:
 Przeżywamy I Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.30 zapraszamy na pierwsze Nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można dostąpić
odpustu zupełnego. Jałmużna Wielkopostna składana po nim przeznaczona będzie na zakup opału
dla najuboższych mieszkańców Rozbarku.
 O godz.15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
wolontariuszy.













W tygodniu:
W poniedziałek, wtorek, środę i piątek Msze św. będą sprawowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00.
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, a po
niej zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu do godz.
17.00. 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 czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa prowadzona przez dzieci.
W czwartek o godz. 18.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Filmowego zapraszamy do Centrum Ks.
Gorczyckiego na film pt. Chata.
W piątek o godz. 17.30 Droga Krzyżowa. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii. W
kaplicy szpitalnej Nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone z ucałowaniem krzyża o godz.16.30. Za
udział w Drodze Krzyżowej można dostąpić opustu zupełnego.
W piątek o godz. 18.15 w Domu Parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W przyszłą niedzielę o godz.17.00 w Domu Parafialnym katecheza dla dorosłych Laboratorium
wiary, a po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
O.o. Franciszkanie przy Placu Klasztornym w niedziele lutego przygotowują osoby dorosłe do
sakramentu bierzmowania. Kolejne spotkanie dziś o godz. 19.00.

Pielgrzymki
 W sobotę 24 marca - Wielkopostna Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża św. u o.o.
Cystersów w Mogile k. Krakowa oraz Sanktuarium Cierpiącego Pana Jezusa u o.o. Misjonarzy w
Krakowie. Koszt 40 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 Od 4 do 12 czerwca – wyjazdu Seniorów na modlitwę i rekreację do Krynicy Morskiej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 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 oraz skosztować rozbarskich wypieków.

