Biuletyn św. Jacka
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018 r.

Dzisiaj:
 Msze św. sprawowane są według porządku wakacyjnego tzn.: 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.
 Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 Dzisiaj swój doroczny odpust przeżywa Parafia św. Anny, która zaprasza na Sumę Odpustową o
godz. 10.30 oraz Nieszpory Odpustowe o godz.18.30.



















W tygodniu:
Rozpoczniemy miesiąc sierpień, który wzywa nas do abstynencji i w którym w sposób szczególny
modlimy się o trzeźwość narodu.
Msze św. w poniedziałek, środę, czwartek sprawowane są o godz. 7.00 i 8.00, a we wtorek, piątek i
sobotę o godz. 8.00 i 18.00.
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.
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00
zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W środę po Mszy św. o godz.8.00 nabożeństwo do św. Jacka zw. Septenną.
W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. W czwartek o godz. 8.00 Msza św. i
Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji dobrych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i
misyjnych. W czwartek można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami.
Wiąże się on z podaniem, wg którego Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi w otoczeniu
aniołów, powiedziała, że w zamian za jego gorliwość w staraniach o zbawienie dusz, może poprosić
o łaskę, jaką zechce. Św. Franciszek prosił, by wszyscy po odbytej ze skruchą spowiedzi i po
nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, otrzymali odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów.
W piątek Msza św. i nabożeństwo ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00.
W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych, nabożeństwo różańcowe
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego
Miłosierdzia. Po nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
W sobotę o godz.12.00 zapraszamy na publiczny 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 w Domu Parafialnym o godz.14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
W związku z doroczną Parafialną Uroczystością Odpustową, którą będziemy przeżywać w niedzielę
12 sierpnia, w sobotę 11 sierpnia odbędzie się Parafialny Festyn Jackowo 2018. Prosimy gospodynie
rozbarskie o przygotowanie ciasta, ogórków i tłustego. Można również pomóc ofiarując nową,
nieużywaną nagrodę na loterię fantową.
W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które od września rozpoczną dwuletnie przygotowanie
do I-szej Komunii św.
Zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00. Możemy tam
nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

