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 W dzisiejszą V Niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 15.30 na nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym. Jałmużna Wielkopostna składana po Nabożeństwie 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.
 Od poniedziałku do soboty rano Msze św. będą sprawowane w dolnym kościele.
 W poniedziałek w Domu Parafialnym w godz. 14.00-16.00 spotkanie Samopomocowej grupy
wsparcia dla osób chętnych i potrzebujących.
 We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Mszą św. o godz. 18.00
i Nowenną ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Na godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę
do Bożego Miłosierdzia, a o godz.15.30 adoracja Pana Jezusa dla dzieci.
 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, podczas której kandydaci do Służby Liturgicznej
Ołtarza złożą uroczyste przyrzeczenie i zostaną ustanowieni ministrantami. Zapraszamy
rodziców i bliskich do udziału w tej uroczystości. Po Mszy św. Droga Krzyżowa prowadzona
przez dzieci, a po niej spotkanie osób, które w tym roku przystąpiły do sakramentu bierzmowania.
 W czwartek o godz. 19.00 w ramach Muzycznych Czwartków na Rozbarku zapraszamy do Centrum
ks. Gorczyckiego na recital skrzypcowy.
 W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Gromadzimy się o godz. 18.45 na
bytomskim rynku i pójdziemy do Kościoła św. Barbary. W związku z tym, Drogi Krzyżowej w
naszym kościele nie będzie. Prosimy zabrać ze sobą świece.
 W sobotę przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłosić
w kancelarii lub zakrystii.
 W sobotę o godz.7.30 wyjazd na Wielkopostną Pielgrzymkę do Sanktuarium Krzyża św. oraz
Sanktuarium Cierpiącego Pana Jezusa w Krakowie. Zbiórka 7.15.
 Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, którą rozpoczniemy Wielki
Tydzień. Na każdej Mszy św. poświęcenie palm. Eucharystię o godz. 10.30 rozpoczniemy przy
krzyżu obok kościoła procesją z palmami i wspólnym wejściem do kościoła. Po Mszach św. zbiórka
do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 Gorąco prosimy, by nie odkładać na ostatnią chwilę spowiedzi przedświątecznej.
 Dary żywnościowe można składać w zakrystii. Świąteczne paczki żywnościowe będziemy pakować i
roznosić w Wielką Środę. Prosimy o włączenie się w akcję, za którą już teraz serdecznie dziękujemy.
 Zachęcamy do przekazywania 1% z podatku na naszą parafię. W kancelarii parafialnej możemy
złożyć otrzymane z ZUS-u lub zakładów pracy rozliczenia podatkowe za 2017 rok.
 Zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 15.30. Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego, świece Caritas, palmy oraz skosztować rozbarskich wypieków.
„JEŚLI ZIARNO PSZENICY, WPADŁSZY W ZIEMIĘ, NIE OBUMRZE, ZOSTANIE SAMO JEDNO,
ALE JEŚLI OBUMRZE, PRZYNOSI PLON OBFITY”.
TAK SAMO I NASZE SERCA MUSZĄ SIĘ PRZEMIENIĆ, ABYŚMY NIE UPATRYWALI
NAJWIĘKSZEJ WARTOŚCI W DOBRACH TEGO ŚWIATA, ALE ZWRÓCILI SIĘ KU BOGU.
NIECH REFREN PSALMU „STWÓRZ, O MÓJ BOŻE, WE MNIE SERCE CZYSTE”
BĘDZIE WYRAZEM PRAGNIENIA NASZEGO NAWRÓCENIA.

