Biuletyn św. Jacka
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2018r.
Dzisiaj:
 O godz. 15:30 bardzo serdecznie zapraszamy na niedzielne nieszpory.
W tygodniu:
 We wtorek po Mszy świętej 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 czwartek o godz. 17:00 Msza święta szkolna, a po niej w Domu Parafialnym zbiórka Dzieci
Maryi i ministrantów – na te spotkania zapraszamy także dzieci i młodzież, które chciałyby do
tych wspólnot należeć.
 W czwartek o godz. 18:00 zapraszamy młodzież i dorosłych do Centrum Ks. Gorczyckiego na
spotkanie Rozbarskiego Klubu Filmowego – tym razem chcemy wspólnie zobaczyć węgierski
film pt. „Syn Szawła”.
 W piątek o godz. 16:30 w Sali Katechetycznej odbędzie się spotkanie uczniów klasy VIII i III
gimnazjum, którzy przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
 W sobotę obchodzimy Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 W sobotę o godz. 8:30 wyruszymy na doroczną parafialną pieszą pielgrzymkę do
Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Do
udziału w niej zapraszamy i młodszych i starszych – całe rozbarskie rodziny. O godz. 10:00
zostanie odprawiona Msza święta w kościele na Kalwarii, a po niej będą miały miejsce
Droga Krzyżowa i Różaniec. Jeśli ktoś nie może pielgrzymować pieszo, prosimy, by przyjechał
na Piekarskie Wzgórze i w ten sposób włączył się w modlitwę za naszą parafialną wspólnotę.
 W sobotę o godz. 12:00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza dla
Głuchoniewidomych.
 W przyszłą niedzielę po Mszach świętych zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny.
 W dniach od 5 – 7 października zapraszamy na pielgrzymkę do sanktuariów Podkarpacia i
Bieszczad (św. Andrzej Bobola – Strachocina, Komańcza, MB Jackowa – Przemyśl). Zapisy w
kancelarii. Koszt 100 zł.
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.
Nasza Pani Piekarska,
W Twych dłoniach skarb Bożych łask.
Więc do Ciebie wołamy: Maryjo, prowadź nas!
Przychodzimy dziś do Ciebie,
My, Twój wierny, śląski lud.
Pobłogosław nasze życie,
Nasz codzienny znój i trud.

