Biuletyn św. Jacka
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018 r.
Dzisiaj:
 Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Piekar Śląskich.













W tygodniu:
Do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. i nabożeństw.
Pamiętajmy, że miesiąc sierpień wzywa nas do trzeźwości i abstynencji. W tym
szczególnym roku 100- lecia odzyskania niepodległości, ks. bp Tadeusz Bronakowski
zachęca do podjęcia przez nas : „100 dni trzeźwości na 100 – lecie niepodległości” (wypada
od 4 sierpnia - 11 listopada ).
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.
We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00 zapraszamy
na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W czwartek o godz. 10.00 w Domu Parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
W piątek Święto św . Bartłomieja, Apostoła.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny.
W kancelarii przyjmowane są 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.
W kancelarii można także zapisywać się na wyjazd na Górę św. Anny na Wielkie Obchody
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. I autokar – wyjazd w czwartek 13
września o godz.9.00 sprzed Kościoła i powrót w niedzielę 16 września w godzinach
wieczornych. Dla tych osób będą zarezerwowane miejsca w Domu Pielgrzyma. II autokar –
wyjazd w sobotę 15 września o godz.5.30 sprzed Kościoła, powrót tego samego dnia
ok.godz.23.00.

Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 –
14.00 Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.
„KTO SPOŻYWA MOJE CIAŁO I KREW MOJĄ PIJE,
TRWA WE MNIE, A JA W NIM”
WYZNAJMY WIARĘ W OBECNOŚĆ CHRYSTUSA
POD POSTACIĄ CHLEBA I WINA, KTÓRE PRZYJMUJEMY DO NASZYCH SERC.
NIECH WZRASTA W NAS PRAGNIENIE KOMUNII Z JEZUSEM.

