Biuletyn św. Jacka
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. JACKA – 12.08.2018 r.
Dzisiaj:
 Przeżywamy doroczną Parafialną Uroczystość Odpustową ku czci św. Jacka. O godz. 12.00
Uroczysta Suma Odpustowa. Po każdej Mszy św. można uczcić relikwie św. Jacka poprzez
ucałowanie. Z racji przeżywanego Patronalnego Święta naszej Parafii, możemy dziś dostąpić
odpustu zupełnego spełniając określone warunki, które podaje Kościół.
 Uroczyste Nieszpory ku czci św. Jacka wraz z procesją z Najświętszym Sakramentem i
relikwiami św. Jacka dookoła Kościoła o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne w naszej parafii.
Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”


















W tygodniu:
Do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. i nabożeństw.
Pamiętajmy, że miesiąc sierpień wzywa nas do trzeźwości i abstynencji.
Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 11.00, a we wtorek
także po południu od 17.00 do 17.45.
W poniedziałek o godz.19.00 zapraszamy na koncert „Kapeli Dobrej Woli”, po nim o godz.
20.00 Nabożeństwo Fatimskie. Trasa procesji będzie wiodła ulicami: Żeromskiego, Lenartowicza,
Prusa i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą świec.
We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego
Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
We środę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św.
sprawowane będą jak w każdą wakacyjną niedzielę. Na zakończenie każdej Eucharystii
błogosławieństwo ziół i kwiatów. W tym dniu doroczny Odpust przeżywać będzie parafia
Wniebowzięcia NMP na Rynku, która zaprasza na Sumę Odpustową o godz.11.00 oraz na
Nieszpory Odpustowe o godz.15.00.
W czwartek 16 sierpnia wyrusza najstarsza w Polsce Ślubowana Gliwicka a XXVI Diecezjalna
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zakończenie pielgrzymki w sobotę 18.08. Mszą św. w
Częstochowie na Wałach Jasnogórskich.
W piątek przypada Uroczystość św. Jacka, prezbitera, głównego patrona metropolii
górnośląskiej oraz naszej Parafii. Po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do św. Jacka.
W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W sobotę o godz. 12.00 Msza św. w intencji fraterni III Zakonu Św. Dominika.
W przyszłą niedzielę Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śl.
Składamy podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania parafialnego
festynu Jackowo 2018 oraz pomagali w sprzątaniu i przystrajaniu kościoła przed odpustem.
W kancelarii można także zapisywać się na wyjazd na Górę św. Anny na Wielkie Obchody
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
BOŻE, TY OBDARZYŁEŚ ŚWIĘTEGO JACKA SZCZERYM CHARYZMATEM SŁOWA,
POBUDZAJ NAS DO PEŁNIENIA DOBRYCH CZYNÓW,
ABY LUDZIE WIDZĄC JE CHWALILI CIEBIE.

