Biuletyn św. Jacka
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018r.
Dzisiaj:
 w naszej parafialnej wspólnocie gościmy księdza Zygmunta Perfeckiego – misjonarza z Togo, który po
Mszach św. poprosi nas o wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.
 o godz. 14:15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka
 o godz. 15:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
W tygodniu:
 Od poniedziałku do soboty spotykamy się na różańcu codziennie o godzinie 17:30. Poszczególne
grupy prosimy o prowadzenie tej modlitwy – plan znajduje się w gablotce.
 We wtorek ma miejsce całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15:00 odmówimy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 15:30 zapraszamy do prezbiterium wszystkie dzieci.
 We wtorek o godz. 16:30 spotkanie Rozbarskiego Klubu Aktywnych w Centrum ks. Gorczyckiego.
 W czwartek o godz. 10:00 spotkanie Klubu Seniora w Domu Parafialnym.
 W czwartkowej Mszy szkolnej i różańcu, a potem w spotkaniu w Sali Katechetycznej obowiązkowo
uczestniczą uczniowie klasy VII, którzy przygotowują się do Bierzmowania.
 W czwartek o godz. 18:00 zapraszamy do Centrum Ks. Gorczyckiego na koncert w ramach
Muzycznych Czwartków u św. Jacka na Rozbarku. Tym razem gościć będziemy chór Allegro.
 W sobotę o godz. 9:00 Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
 W sobotę 13 października o godz. 19:00 zapraszamy na ostatnie tegoroczne Nabożeństwo Fatimskie
i procesję, która będzie wiodła ulicami: Witczaka, Musialika, Szczęść Boże, Konopnickiej,
Miętkiewicza, św. Kingi, Kochanowskiego, Brzezińską, Rodziewiczówny, Musialika
i Witczaka. Prosimy o przystrojenie okien na trasie i zabranie ze sobą świec na nabożeństwo. W tym
dniu nie będzie różańca św. o godz. 17.30.
 W przyszłą niedzielę przypada XVIII Dzień Papieski – w związku z tym przed kościołem będzie
zbiórka ofiar do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera dzieci i
młodzież pochodzące z ubogich rodzin. Kolekta tej niedzieli przeznaczona będzie na parafialny
fundusz remontowo-inwestycyjny. Podczas Mszy św. o godz.12.00 usłyszymy Chór Chłopięcy Pueri
Cantores Sancti Nicolai z Bochni. Po Mszy św. koncert chóru. Serdecznie zapraszamy.
 Spotkanie rodziców uczniów z klas VIII lub III gimnazjum, którzy w tym roku szkolnym przyjmą
Sakrament Bierzmowania, odbędzie się w następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 do Sali
Katechetycznej.
Pielgrzymki :
 4 listopada (niedziela) Kaplica św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce i grób św. Jacka w Krakowie.
 9 - 11 listopada Kalwaria Zabrzydowska i zabytkowe kościoły drewniane Małopolski z listy
UNESCO. Koszt 100 zł. Informacje i zapisy w kancelarii parafialnej.
Katecheza dla dzieci z kl. II, które pierwszy rok przygotowują się do I Spowiedzi i I Komunii Św. :
 10 i 24 października (środa) godz.15.45 I grupa
 12 i 26 października (piątek) 15.45 II grupa; 16.30 III grupa
Katecheza dla dzieci z kl. III, które drugi rok przygotowują się do I Spowiedzi i I Komunii Św.:
 10 i 24 października (środa) godz.16.30
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
Dzisiaj w godzinach od 9:30 do 14:00 zapraszamy do kawiarenki parafialnej. Możemy tam nabyć Gościa
Niedzielnego, zaopatrzyć się w nasz Biuletyn oraz skosztować rozbarskich wypieków.

