Biuletyn św. Jacka
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.07.2018 r.


Dzisiaj:
 Przeżywamy XIII Niedzielę Zwykłą. Msze św. sprawowane są w dolnym kościele, według porządku
wakacyjnego tzn.: w niedzielę Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 16.00. Nie ma Mszy św. o
godz. 11.00 oraz nieszporów o godz. 15.30.
 O godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.



















W tygodniu:
Msze św. w poniedziałek, środę, czwartek będą celebrowane tylko rano o godz. 7.00 i 8.00; a we
wtorek, I piątek miesiąca i sobotę o godz. 8.00 i 18.00 (dolny kościół).
W związku z wakacjami zmieniają się godziny urzędowania kancelarii parafialnej. Od poniedziałku
do piątku kancelaria czynna jest od godz. 9.00 do 11.00, a we wtorek także po południu od 17.00
do 17.45. Można tam też odebrać zamówione zdjęcia oraz film z uroczystości I Komunii Św.
We wtorek w Święto św. Tomasza Apostoła, cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W środę po Mszy św. o godz.8.00 Septenna do św. Jacka. Jest to nabożeństwo, które odprawiamy
przez 7 kolejnych śród przed uroczystością odpustową na cześć naszego Patrona św. Jacka.
W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
po Mszy o godz. 8.00 nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem
pierwszopiątkowym. Po wieczornej Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na pomoc w Syrii, a o
godz.18.30 w Centrum ks. Gorczyckiego spotkanie zorganizowane przez grupę MAITRI z młodą
Syryjką Lilian.
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.
Także w sobotę o godz.12.00 Różaniec na Bytomskim Rynku w intencji odnowy moralnej Narodu
Polskiego.
W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłosić w kancelarii lub
zakrystii.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjne.
W kancelarii przyjmowane są już zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie
przygotowanie do I-szej Komunii św. Warunkiem zapisania jest przedłożenie metryki chrztu (jeżeli
chrzest był poza naszą parafią). Jeśli dziecko w dniu chrztu miało inne nazwisko, należy w parafii
chrztu przedłożyć dokument o zmianie nazwiska.
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest czynna w godz. 9.30 – 14.00. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

„DO NIEŚMIERTELNOŚCI BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA”– PRZYPOMINA KSIĘGA MĄDROŚCI.
WARTO O TYM PAMIĘTAĆ, KIEDY KAŻDEGO DNIA STAJEMY PRZED RÓŻNYMI
PROBLEMAMI, KTÓRE CZASEM WYDAJĄ SIĘ NIE DO POKONANIA.
NASZYM CELEM JEST ŻYCIE Z BOGIEM W WIECZNOŚCI.
ON NIE ZOSTAWIA NAS SAMYCH W NASZEJ CZĘSTO TRUDNEJ CODZIENNOŚCI.
JEZUS MÓWI: „NIE BÓJ SIĘ, WIERZ TYLKO!”.

