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Biuletyn
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.06.2018 r.

Dzisiaj:
 Dziś przeżywamy IX Niedzielę Zwykłą.
 O godz. 14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu Św. Franciszka.
 O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.



















W tygodniu:
Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, szczególnie poświęcony czci NSPJ. Nabożeństwa czerwcowe do
NSPJ będą celebrowane w tygodniu po Mszy św. o godz. 8.00, w niedzielę o godz.15.30.
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 zapraszamy na cotygodniową całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Na
godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia, a
na 15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na 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 przypada I czwartek miesiąca. O godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i
nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W tym dniu po Mszach św. błogosławieństwo wianków i ziół.
W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
W czwartek w godz. 17.00 do 19.00 w Centrum ks. Gorczyckiego spotkanie z fotografem w celu
wyboru zdjęć z Uroczystości I Komunii Św.
W czwartek o godz. 18.00 Rozbarski Klub Filmowy. Tym razem zapraszamy na film pt. Cudowny
chłopak.
W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to Światowy Dzień
Modlitw o uświęcenie kapłanów.
W piątek w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w szpitalu przy ul. Żeromskiego o godz.
13.00 Msza św. odpustowa.
W sobotę o godz. 9.00 w dolnym kościele Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie
błogosławionym.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjne, które dzieją się
w naszej parafii.
Za tydzień odpust przeżywać będzie parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Suma odpustowa
będzie o godz. 11.30.
Do piątku 8 czerwca przyjmujemy jeszcze zapisy na „Wakacje z Bogiem” dla dzieci w Krynicy
Morskiej w dniach 30 czerwca – 8 lipca.
Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom za wszelkie zaangażowanie w przygotowaniu do
Uroczystości Bożego Ciała.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zaprasza:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

