Biuletyn św. Jacka
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.09.2018 r.
 Od dzisiejszej niedzieli, Msze św. niedzielne będą sprawowane 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.
 Dzisiaj o godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
 Msze św. w tygodniu będą sprawowane o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 za wyjątkiem czwartku – Msza
św. szkolna o godz.17.00.
 Od poniedziałku powraca zwykły tryb urzędowania kancelarii parafialnej, która będzie czynna od
poniedziałku do piątku rano od godz. 9.00-11.00 oraz po południu w godz. 17.00-17.45, za
wyjątkiem czwartku od 16.00-16.45.
 Do wtorku włącznie, po Mszy św. o godz.8.00 Nowenna do św. Matki Teresy z Kalkuty.
 We wtorek o godz. 9.00 Msza św. dla dzieci na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i
katechetycznego. Przed Mszą św. o godz. 8.45 Spowiedź św.
 We wtorek cotygodniowa całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o godz.15.30 adoracja Pana Jezusa przez dzieci.
 W środę wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, zakonnicy, której relikwie znajdują się w
naszej parafii. W tym dniu po każdej Mszy św. będzie można uczcić relikwie Świętej poprzez
ucałowanie.
 W środę o godz.18.30 próba Chóru Parafialnego.
 W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. W czwartek po Mszy św. o godz. 8.00
Nabożeństwo Eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i
misyjne.
 W czwartek o godz. 15.00 w Domu Parafialnym spotkanie katechetów.
 W czwartek podczas Mszy św. szkolnej o godz. 17.00 zostaną poświęcone tornistry i przybory
szkolne. Po Mszy św. w Domu Parafialnym, spotkanie formacyjne dziewczynek ze wspólnoty
Dzieci Maryi oraz ministrantów. Zapraszamy także nowe dzieci do włączenia się w tę posługę.
 Również po Mszy św. szkolnej spotkanie z rodzicami dzieci z klas III, które w tym roku szkolnym
przystąpią do I Spowiedzi św. i I Komunii Świętej (spotkanie w kościele).
 W piątek Msza św. ku czci NSPJ oraz nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 8.00 i 18.00.
Po nabożeństwie wieczornym w kościele spotkanie pielgrzymów udających się na Górę św. Anny
na Wielkie Obchody Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Św.
 W sobotę przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (MB Siewnej). Po Mszach św.
błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
 W sobotę o godz. 9.00 Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na cele remontowo – inwestycyjne w naszej Parafii.
 W kancelarii przyjmowane są zapisy dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczną dwuletnie
przygotowanie do I-szej Komunii św. Spotkanie Rodziców tych dzieci odbędzie się w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o godz.11.00 w Salce Katechetycznej w Domu Parafialnym.
 W kancelarii można zapisywać się na wyjazd na Górę św. Anny na Wielkie Obchody
Kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego.
 Dekretem ks. bpa J. Kopca, rozpoczęli w naszej parafii posługę duszpasterską ks. Tomasz Szumlas
oraz ks. Grzegorz Woźnica. Witamy Księży bardzo serdecznie, życzymy opieki św. Jacka,
obfitości darów Bożych, by mogli wzrastać w łasce i prowadzić nas drogą do zbawienia.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.00.
Możemy tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

