Biuletyn św. Jacka
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018r.
Dzisiaj:
 Z okazji parafialnych dożynek o godz.10.00 uroczysta Suma za parafian oraz w intencji rolników i
Gromady Rozbarskiej.
 w czasie Mszy o godz. 12:00 zaśpiewa Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni, po
Mszy św. koncert chóru. Zapraszamy.
 kolekta przeznaczona jest na parafialny fundusz remontowo-inwestycyjny
 obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa – w związku z tym przed
kościołem ma miejsce zbiórka ofiar do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która
wspiera młodych pochodzących z rodzin ubogich
 o godz. 15:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
 przypada Dzień Nauczyciela, pamiętajmy o modlitwie za naszych żyjących i zmarłych nauczycieli i
wychowawców
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 w Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
O godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o 15:30 zapraszamy na modlitwę dzieci.
 We wtorek o godz. 16:30 spotkanie Rozbarskiego Klubu Aktywnych.
 We wtorek wspominamy również 40. rocznicę wyboru papieża św. Jana Pawła II i z tej okazji
bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do naszego kościoła na Apel Jasnogórski o godz. 21:00.
 W środę o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza z modlitwą o uzdrowienie, której przewodniczyć
będzie ojciec Teodor Knapczyk, franciszkanin.
 W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna, a po niej modlitwa różańcowa prowadzona przez dzieci.
 W czwartek o godz. 18:00 zapraszamy do Centrum Ks. Gorczyckiego na spotkanie Rozbarskiego
Klubu Filmowego – tym razem poznamy historię objawień w Lourdes - Bernadetta. Cud w Lourdes
 W piątek o godz. 18:15 w Domu Parafialnym odbędzie się nauka przedchrzcielna.
 Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania:
 w niedzielę 4 listopada do Kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce i grobu św. Jacka
w Krakowie (koszt 50 zł.),
 od 9 do 11 listopada do Kalwarii Zebrzydowskiej i szlakiem zabytkowych kościołów
drewnianych Małopolski (koszt 100 zł.). Więcej informacji i zapisy w kancelarii parafialnej.
 W dolnym kościele przy grocie lourdzkiej, przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znajduje
się kosz, do którego można składać (długoterminowe!) dary dla ubogich – za okazane serce:
dziękujemy.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
Dzisiaj w godz. od 9:30 do 14:00 zapraszamy do kawiarenki parafialnej. Możemy tam nabyć Gościa
Niedzielnego, zaopatrzyć się w nasz Biuletyn oraz skosztować rozbarskich wypieków i napić się dobrej
kawy czy herbaty.

Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina,
i ludzkie macierzyństwo,
niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi!
(św. Jan Paweł II)

