Biuletyn św. Jacka
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ – 26.08.2018 r.
Dzisiaj:
 Przeżywamy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
 Po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.


















W tygodniu:
Do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św. i nabożeństw.
Kancelarii 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.
Od poniedziałku po Mszy św. o godz. 8.00 rozpoczynamy Nowennę do św. Matki Teresy z
Kalkuty (do wtorku 04.09).
We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na godz. 15.00
zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą prowadzi Grupa Miłosierdzia.
W piątek w Domu Parafialnym o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 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.
Również w sobotę o godz.12.00 publiczny różaniec na bytomskim rynku.
W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych prosimy zgłosić w kancelarii
lub zakrystii.
Od przyszłej niedzieli zmieniają się godziny sprawowania niedzielnych Mszy św. Będą one
celebrowane w dolnym kościele o godz. 7.00, 8.45, 10.00 (Suma), 11.00 (dla dzieci), 12.00 i 16.00.
O godz. 15.30 nieszpory.
W przyszłą niedzielę w Domu Parafialnym o godz.14.15 spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
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 13.09. o
godz. 9.00 sprzed kościoła i powrót w niedzielę 16.09. w godzinach wieczornych. Dla tych osób są
zarezerwowane miejsca w Domu Pielgrzyma. II autokar – wyjazd w sobotę 15.09. o godz. 5.30
sprzed kościoła i powrót tego samego dnia około godz. 23.00.
Dekretem ks. bpa J. Kopca kończą w naszej parafii posługę duszpasterską ks. Dariusz Wachowski
oraz ks. Adam Laszewski. Księżom życzymy radości w dalszej posłudze duszpasterskiej.

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.
MARYJA WSKAZUJE NA JEZUSA : „ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE”.
BOŻE, ZA WSTAWIENNICTWEM MARYJI, NIE DOZWÓL,
ABY ZŁO I CIERPIENIE OSŁABIŁY W NAS WIARĘ
LUB DOPROWADZIŁY DO JEJ UTRATY.

