św. Jacka
Biuletyn
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 06.05.2018 r.

Dzisiaj :
 Przeżywamy VI Niedzielę Wielkanocną. Na godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.

























W tygodniu :
Nabożeństwa majowe będą sprawowane w tygodniu po Mszy św. wieczornej.
W poniedziałek w Domu Parafialnym w godz. 14.00-16.00 spotkanie Samopomocowej grupy
wsparcia dla osób chętnych i potrzebujących.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, podczas których będziemy się modlić o
urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli. W poniedziałek o godz. 6.30 udamy się
procesyjnie do krzyża przy klasztorze, we wtorek o godz. 6.30 do krzyża w ogrodzie różańcowym, a
w środę o godz. 6.30 do krzyża w Centrum ks. Gorczyckiego.
We wtorek przypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski.
Po Mszy św. o godz.8.00 wystawienie i całodzienna Adoracja 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.
We wtorek po nabożeństwie majowym w Domu Parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W czwartek o godz. 10.00 w Domu Parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
W czwartek o godz. 18.00 w ramach Rozbarskiego Klubu Filmowego zapraszamy na film Wymyk.
Od piątku rozpoczyna się Nowenna do Ducha Św. przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.
W sobotę Diecezjalna Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium MB Pokornej w
Rudach Raciborskich. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Seniora Jana
Wieczorka o godz.10.30.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta tego
dnia przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjne w naszej parafii. O godz.14.15 w Domu
Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
W przyszła niedzielę na godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie
wiodła ulicami: Witczaka, Alojzjanów, Musialika i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i
zabranie ze sobą świec. W tym dniu nie będzie nabożeństwa majowego.
W związku z przygotowaniami na kolejną edycję Festynu Rodzinnego Św. Jacek z pierogami, który
odbędzie się 26 maja, prosimy o pomoc przy lepieniu pierogów od poniedziałku do środy od godz.
9.00 oraz o ofiarowanie nowych, nieużywanych przedmiotów.
Zapraszamy na letni wypoczynek dla seniorów do Krynicy Morskiej od 4 do 12 czerwca. Zapisy w
kancelarii parafialnej.
Zapraszamy dzieci na „Wakacje z Bogiem” w Krynicy Morskiej w dniach od 30.06. – 08.07.
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

„JAK MNIE UMIŁOWAŁ OJCIEC, TAK I JA WAS UMIŁOWAŁEM”.
POTWIERDZENIE TEJ MIŁOŚCI MOŻEMY ZOBACZYĆ KAŻDEGO DNIA W NASZYM ŻYCIU
ORAZ WSPOMINAJĄC ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA.

