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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20.05.2018 r.

 Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ( Zielone Świątki), która kończy Okres
Wielkanocny. Jednak czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej trwa jeszcze do Niedzieli Trójcy
Przenajświętszej.
 W naszej rozbarskiej wspólnocie parafialnej dzisiejsza niedziela jest dniem Uroczystości I Komunii
św. W związku z tym w dniu dzisiejszym porządek Mszy św. jest następujący : 7.00, 8.30, 10.00 ( I
Komunia św. ), 11.00 (dla dzieci w dolnym kościele), 12.00 i 16.00 ( w dolnym kościele). O godz.
15.00 nabożeństwo majowe – dziękczynne z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.
 W białym tygodniu dzieci komunijne w swoich strojach przychodzą na wieczorną Mszę św. wraz z
nabożeństwem majowym, za wyjątkiem środy.
 W poniedziałek w Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła zapraszamy w godz. 14.0016.00 na spotkanie Samopomocowej grupy wsparcia dla osób chętnych i potrzebujących.
 We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 15.30 adoracja Pana Jezusa przez dzieci.
 We wtorek o godz. 17.00 w Centrum ks. Gorczyckiego w ramach Rozbarskiego Klubu Aktywnych
zapraszamy na zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe.
 W środę o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczy o. Teodor
Knapczyk. Z tej racji nabożeństwo majowe będzie odprawione przed Mszą św. o godz.17.30.
 W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
 W sobotę przeżywać będziemy kolejną XI Edycję Festynu Parafialnego – św. Jacek z Pierogami.
W związku z tym prosimy o ofiarowanie nowych i nieużywanych nagród, a gospodynie rozbarskie o
przygotowanie ciasta do kawiarenki festynowej. Festyn zostanie zainicjowany nabożeństwem
majowym o godz. 15.00. Część artystyczna rozpocznie się o godz. 16.00. W związku z tym nie
będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00. W tym dniu przypada także Dzień Matki. Pamiętajmy w
tym dniu w modlitwie w sposób szczególny o naszych żyjących i zmarłych mamach.
 W przyszłą niedzielę w Uroczystość Przenajświętszej Trójcy Świętej, na Mszy św. o godz. 10.30
dzieci z naszej parafii przeżywać będą Rocznicę I – szej Komunii Św. W związku z tym w piątek
o godz.16.00 w górnym kościele próba dzieci przed uroczystością oraz spowiedź św.
 Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Również w tym dniu
Parafia Św. Trójcy przeżywać będzie swój doroczny Odpust Parafialny. Suma Odpustowa o
godz.9.30, a nieszpory odpustowe o godz.16.15. W związku z tym, nabożeństwa popołudniowego w
naszym kościele nie będzie. Tego dnia także przypada Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do
Sanktuarium NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
 Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium św. Anny na Górze św.
Anny i do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl. odbędzie się w środę 30 maja.
 Zapraszamy na letni wypoczynek do Krynicy Morskiej seniorów od 4 do 12 czerwca oraz dzieci na
„Wakacje z Bogiem” 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.
PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA SWOICH WIERNYCH
I ZAPAL W NICH OGIEŃ SWOJEJ MIŁOŚCI.
OWOCEM DUCHA JEST : MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, POKÓJ, CIERPLIWOŚĆ, UPRZEJMOŚĆ,
DOBROĆ, WIERNOŚĆ, ŁAGODNOŚĆ I OPANOWANIE,
O CZYM PRZEKONUJE NAS DZIŚ ŚW. PAWEŁ.

