Biuletyn św. Jacka
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.09.2018r.
Dzisiaj:
 Po Mszy świętej o godzinie 11:00 w Sali Katechetycznej Domu Parafialnego spotkanie
Rodziców dzieci z klas II Szkoły Podstawowej, rozpoczynających dwuletnie
przygotowanie do I Komunii Świętej.
 Na godz.15.30 zapraszamy na niedzielne nieszpory.
 Kolekta przeznaczona jest na cele remontowo-inwestycyjne naszej parafii. Za złożone
ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”
W tygodniu:
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie i cotygodniowa całodzienna
Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15:00 odmówimy Koronkę do Bożego
Miłosierdzia, a o 15:30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci na spotkanie z
Panem Jezusem.
 W środę przypada wspomnienie NMP Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej, patronki naszej diecezji.
 W czwartek o godz. 9:00 wyjazd pielgrzymów na Górę Świętej Anny na Wielkie
Obchody Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
 W czwartek o godz. 17:00 Msza święta szkolna, a na 19:00 zapraszamy wszystkich na
Nabożeństwo Fatimskie, którego procesja będzie wiodła ulicami: Witczaka, Musialika,
Szczęść Boże, Konopnickiej, Jaronia, św. Kingi, Rodziewiczówny, Musialika i Witczaka
– prosimy o przystrojenie okien i zabranie ze sobą świec.
 W piątek obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 W piątek o godz. 18:15 w Domu Parafialnym odbędzie się nauka przedchrzcielna.
 W sobotę przypada wspomnienie NMP Bolesnej. O godz. 5:30 wyjazd II grupy na
Górę Świętej Anny.
 W przyszłą niedzielę o godz. 14:30 zostanie odprawiona Msza święta w intencji osób
niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.
 W dniach od 21 do 23 września organizowana jest pielgrzymka szlakiem cysterskim
Dolnego Śląska. Koszt 100 złotych (przejazd, noclegi i wyżywienie). Zapisy w
kancelarii.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
Dzisiaj w godzinach od 9:30 do 14:00 zapraszamy do kawiarenki parafialnej. Możemy tam
nabyć najnowszy numer Gościa Niedzielnego, zaopatrzyć się w nasz Biuletyn oraz
skosztować rozbarskich wypieków i napić się dobrej kawy czy herbaty.
Panie Jezu, daj mi doświadczyć w wierze Twojej łaski,
która otwiera serce na spotkanie z Tobą i bliźnimi.
Obym słyszał Twój głos i ustami głosił Twoją chwałę.

