Biuletyn św. Jacka
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2018r.
Dzisiaj:
 po Mszach św. zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny
 o godzinie 15:30 zapraszamy na niedzielne nieszpory.
W tygodniu:
 Jutro (tj. w poniedziałek) rozpoczynamy październik, czyli miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy do
wspólnego rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi na różańcu codziennie o godzinie 17:30.
Poszczególne grupy prosimy o prowadzenie tej modlitwy – plan znajduje się w gablotce.
 We wtorek we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, 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.
 We wtorek o godz. 16:30 zapraszamy na spotkanie Rozbarskiego Klubu Aktywnych.
 W środę po nabożeństwo różańcowym spotkanie redakcji Głosu świętego Jacka.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne : Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota października.
 W czwartek we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu, będzie można uczcić relikwie świętego po
Mszach św. O godz. 8:00 pierwszoczwartkowa Eucharystia oraz nabożeństwo za powołanych
i o nowe, święte powołania.
 W czwartek o godz. 17:00 Msza szkolna i nabożeństwo październikowe prowadzone przez dzieci,
w czasie którego zostaną poświęcone różańce dla dzieci z klas II, które przygotowują się do Pierwszej
Spowiedzi i Komunii Świętej, oraz wszystkie inne różańce.
 W czwartkowej Mszy szkolnej i różańcu, a potem w spotkaniu w Sali Katechetycznej obowiązkowo
uczestniczą uczniowie klasy VI, którzy rozpoczynają swoje przygotowanie do Bierzmowania.
 W czwartek o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę świętą z okazji 20-lecia Adopcji Serca Ruchu Maitri,
której przewodniczyć będzie JE Ksiądz Biskup Andrzej Iwanecki z Gliwic.
 W piątek wspominamy świętą Faustynę Kowalską – Apostołkę Miłosierdzia. O godz. 8:00 i 18:00
Eucharystia ku czci Serca Bożego oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo.
 W piątek o godz. 16:00 wyjazd na pielgrzymkę szlakiem Sanktuariów Podkarpacia i Bieszczad.
Można jeszcze zapisać się na pielgrzymkę. Jest kilka wolnych miejsc. Koszt 100 zł.
 W piątek o godz. 18:15 w Domu Parafialnym odbędzie się nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 8:00 Msza w intencji Róż Różańcowych oraz nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy świata i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 W sobotę odwiedzimy chorych i starszych wiekiem parafian, których prosimy zgłosić w zakrystii lub
kancelarii.
 W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 11:00 do Sali Katechetycznej zapraszamy na spotkanie rodziców,
których dzieci chodzą do klasy VI czy VII i przygotowują się do przyjęcia Bierzmowania.
 W przyszłą niedzielę o godz. 14:15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu świętego Franciszka.
 Zapraszamy na pielgrzymkę 4 listopada do św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Grobu św. Jacka
w Krakowie. Zapisy w kancelarii parafialnej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
Dzisiaj w godz. od 9:30 do 14:00 zapraszamy do kawiarenki parafialnej. Możemy tam nabyć najnowszy numer
Gościa Niedzielnego, Głosu świętego Jacka, nasz Biuletyn oraz skosztować rozbarskich wypieków.
Bóg nas stworzył i kocha każdego z nas jako swoje dzieci. I to jest prawda.
Prawdą jest również to, że stajemy przed ołtarzem i oddajemy Bogu chwałę jako ludzie grzeszni.
Droga do szczęścia wiecznego, a także szczęścia tu, na ziemi, wiedzie przez uznanie Bożej miłości i dobroci
oraz swojej słabości i grzechu. Niech udział w Mszy św. uzdalnia nas do życia w prawdzie.

