Biuletyn św. Jacka
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018r.
Dzisiaj:
 rozpoczynamy Tydzień Misyjny, czas szczególnej modlitwy w intencji misjonarzy, nowych
powołań misyjnych i krajów, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina
 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 po Mszy świętej o godz. 8:00 rozpocznie się całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu. O godz. 15:00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o 15:30
zapraszamy na chwilę modlitwy wszystkie dzieci.
 We wtorek o godz. 16:30 w Centrum Ks. Gorczyckiego spotkanie Rozbarskiego Klubu
Aktywnych.
 W czwartek o godz. 17:00 Msza św. szkolna, a bezpośrednio po niej modlitwa różańcowa
prowadzona przez dzieci.
 W sobotę o godz. 13:00 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Dominika. Zapraszamy
na nie także tych wszystkich, którzy chcieliby poznać i zakosztować duchowości dominikańskiej.
 W przyszłą niedzielę po każdej Eucharystii zbiórka ofiar do puszek na Parafialny Fundusz
Edukacyjny. W tym dniu swoje imieniny obchodzi nasz ks. Proboszcz. W sposób szczególny
pamiętajmy w tym dniu o naszej modlitwie za Ks. Proboszcza.
 Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych, dlatego
zachęcamy do składania zalecek. Można to uczynić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Pamiętajmy o tym, bo „myśl to święta i zbawienna modlić się za zmarłych”.
 W związku z porządkowaniem grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem
Zadusznym przypominamy, że cmentarz jest miejscem poświęconym i przebywając na nim
modlimy się za zmarłych, zachowujemy ciszę, powagę i szacunek wobec tej świętej
przestrzeni. Posegregowane śmieci składamy wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 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.
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.
Obchodząc Tydzień Misyjny, proszę Cię, Panie,
abyś uczynił mnie pokornym świadkiem i apostołem Twojego miłosierdzia.
Niech ożywiam w sobie świadomość,
że Duch Święty napełnia mnie i posyła, włączając mnie w misję Kościoła.

