Biuletyn św. Jacka
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.09.2018r.
Dzisiaj:
 Doroczny Odpust przeżywa Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego u Braci Kapucynów,
która zaprasza na Sumę Odpustową o godz. 12:00 oraz Nieszpory Odpustowe o godz. 18:30. W
związku z tym w naszym kościele nie będzie Nieszporów.
 O godz. 14:30 zostanie odprawiona Msza święta w intencji osób niepełnosprawnych, ich
rodzin i wolontariuszy
 Ok. godz. 17:00 nastąpi powitanie annogórskich pielgrzymów.
W tygodniu:
 We wtorek przypada Święto świętego Stanisława Kostki. Tego dnia po Eucharystii o godz.
8:00 rozpocznie się 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 o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza z modlitwą o uzdrowienie, której
przewodniczyć będzie ojciec Teodor Knapczyk, franciszkanin.
 W czwartek o godz. 10:00 w Domu Parafialnym spotkanie Klubu Seniora.
 W czwartek o godz. 18:00 zapraszamy do Centrum Ks. Gorczyckiego na koncert z cyklu
Muzycznych Czwartków na Rozbarku.
 W piątek o godz. 16:00 wyjazd na pielgrzymkę Szlakiem Cysterskim Dolnego Śląska.
 W piątek o godz. 17:30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zalecki można składać
w zakrystii lub kancelarii.
 W piątek na godz. 19:00 zapraszamy młodzież na spotkanie do Sali Katechetycznej.
 W sobotę o godz. 10:00 będzie miał miejsce Dzień Skupienia dla Narzeczonych.
 W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych odbędzie się zbiórka do puszek na Parafialny
Fundusz Edukacyjny.
Terminy spotkań w ramach katechezy przyparafialnej przygotowującej do Sakramentu
Bierzmowania:
 klasa VI – środa godz. 16:30
 klasa VII – środa godz. 17:00
 klasa VIII i III gimnazjum – piątek godz. 16:30.
Wszystkie spotkanie odbędą się w Sali Katechetycznej Domu Parafialnego.
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.

Jezu, dziś razem ze świętym Piotrem chcę wyznać wiarę w Ciebie.
Ty jesteś Chrystusem,
Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem.

