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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 27.05.2018 r.

 Przeżywana dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy okres przyjmowania Komunii
wielkanocnej. Na Mszy św. o godz.10.30 dzieci z naszej parafii przeżywać będą rocznicę I Komunii Św.
 Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 Zgodnie ze zwyczajem (od 71 lat) w dzisiejszą ostatnią niedzielę maja Pielgrzymka Mężczyzn i
Młodzieńców do Sanktuarium NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
 Dzisiaj doroczny Odpust obchodzi parafia Świętej Trójcy. Suma odpustowa o godz. 12.30, a nieszpory
odpustowe o godz. 16.15. W związku z tym nie będzie dziś w naszym kościele nabożeństwa
popołudniowego.
 We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia, a o godz.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.
 We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie informacyjne dla seniorów wyjeżdzających na letni
wypoczynek do Krynicy Morskiej.
 W środę o godz.7.40 zbiórka i wyjazd na pielgrzymkę dziękczynną dzieci pierwszokomunijnych do
Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl. i do Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny.
 W środę o godz.18.00 gorąco prosimy chętnych do pomocy przy ustawianiu ołtarzy.
 W czwartek będziemy obchodzić Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.00, 12.00 i 16.00. Po Mszy o godz. 9.00 wyruszy z naszej
świątyni procesja eucharystyczna, która przejdzie ulicami: Witczaka, Musialika, Alojzjanów i Witczaka.
Prosimy o przystrojenie trasy procesji oraz okien naszych domów obrazami i emblematami
eucharystycznymi. Prosimy także o zaangażowanie w procesję poczty sztandarowe, Gromadę Rozbarską
w strojach do niesienia baldachimu, dzieci pierwszokomunijne o sypanie kwiatów. Osoby dysponujące
kwiatami ogrodowymi prosimy o ich dostarczanie do sióstr zakonnych, które będą przygotowywać płatki
kwiatów na procesję Bożego Ciała. Do piątku (08.06.) będzie trwać oktawa Bożego Ciała, Msze św.
wieczorne będą połączone z procesją eucharystyczną.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I piątek i sobota miesiąca.
 W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym,
wynagradzającym Panu Jezusowi za grzechy świata. W piątek także rozpoczynamy miesiąc czerwiec,
szczególnie poświęcony czci NSPJ; Nabożeństwa czerwcowe będą celebrowane w tygodniu po Mszy św.
o godz. 8.00. w niedzielę o godz. 15.30.
 W piątek przypada również Dzień Dziecka. Otoczmy wszystkie dzieci naszą modlitwą.
 W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po
nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych należy zgłosić w kancelarii lub
zakrystii.
 W przyszłą niedzielę o godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III Zakonu św.
Franciszka.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i osobom, którzy przyczynili się w jakikolwiek
sposób do zorganizowania i uświetnienia XI edycji parafialnego festynu Św. Jacek z pierogami.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godz. 9.30 – 14.00. Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

