 św. Jacka
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Dzisiaj:
Gościmy w naszej parafii ks. Adama Bożka, który buduje kościół w swojej parafii na Ukrainie. Po
Mszach św. ks. Adam prosi o wsparcie finansowe dla swojej pracy duszpasterskiej.
W dniu dzisiejszym swój odpust przeżywa parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Suma
odpustowa o godz. 11.30. W związku z tym nie będzie dzisiaj nabożeństwa o godz. 15.30 w naszym
kościele.
O godz.15.00 w Kościele NMP na Rynku Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa w
intencji uszanowania życia i o błogosławieństwo dla rodzin, a po niej marsz dla życia i rodziny.
Kolekta przeznaczona jest na cele remontowo - inwestycyjne. Bóg zapłać za złożone ofiary.
W tygodniu:
 Nabożeństwa czerwcowe do NSPJ będą celebrowane w niedzielę o godz. 15.30 a w tygodniu po
Mszy św. o godz. 8.00.
W poniedziałek zapraszamy dzieci z rodzicami w godz. 14.00-16.00 na spotkanie i zajęcia
twórcze, 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 środę na godz. 20.00 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła
ulicami: Żeromskiego, Korfantego, Sokoła i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze
sobą świec.
W czwartek o godz. 10.00 w Domu Parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
W czwartek o godzinie 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele.
W czwartek o godz. 18.00 w Domu Parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
W piątek o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczy o. Jakub Mentel.
W sobotę w dolnym kościele o godz. 10.00 dzień skupienia dla narzeczonych.
W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w dolnym kościele Msza św. w intencji niepełnosprawnych,
ich rodzin i opiekunów.
W następną niedzielę po Mszy św. o godz.12.00 poświęcenie pojazdów mechanicznych.
Rodzice dzieci I Komunijnych, które nie zgłosiły się przy zbieraniu zamówień na zdjęcia w
ubiegły czwartek, proszone są o bezpośredni kontakt przez stronę internetową www.videowesela.pl
przez formularz kontakt.
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
BÓG TROSZCZY SIĘ I KOCHA KAŻDEGO Z NAS.
UCZY, JAK IŚĆ JEGO DROGĄ, NAJLEPSZĄ DLA NAS.
KIEDY SPRZECIWIAMY SIĘ BOGU I ŁAMIEMY JEGO PRZYKAZANIA, POJAWIA SIĘ LĘK.
TAK JAK ADAM BOIMY SIĘ I UKRYWAMY SWOJE WNĘTRZE PRZED BOGIEM,
INNYMI LUDŹMI, A NAWET PRZED SOBĄ SAMYM.
PAMIĘTAJMY, ŻE BÓG JEST WIĘKSZY OD NASZYCH GRZECHÓW.
OSOBIŚCIE W SERCACH, SWOIMI SŁOWAMI, Z WIARĄ ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA.

