Biuletyn św. Jacka
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018r.
Dzisiaj:
 swoje imieniny obchodzi Ks. Proboszcz – pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach
 po Mszach ma miejsce zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny
 o godz. 15:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.
W tygodniu:
 Przed nami ostatnie dni października, dlatego tym serdeczniej zapraszamy na różaniec w poniedziałek,
wtorek i środę o godzinie 17:30.
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8:00 całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15:00
Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o 15:30 zapraszamy na chwilę modlitwy wszystkie dzieci.
 W środę o godz. 19:30 Wieczór Świętych. Rozpocznie się on nieszporami w kościele na Rynku, a następnie
przejdziemy w procesji z relikwiami świętych do kościoła Świętej Trójcy.
 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 tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych – jest to święto nakazane, a więc każdy z nas
ma obowiązek uczestniczyć w tym dniu we Mszy świętej, które w naszym kościele sprawowane będą jak
w każdą niedzielę, nie będzie jedynie popołudniowej Eucharystii o 16:00. O godz. 15:00 zapraszamy na
nasz cmentarz na nabożeństwo za zmarłych.
 W piątek wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) – Msze św. celebrowane będą
o godz.: 7:00, 8:00, 9:00 i 18:00.
 Od Dnia Zadusznego do soboty 10 listopada będziemy odmawiali różaniec za naszych bliskich zmarłych:
w tygodniu o godz. 17:30, a w niedzielę o 15:30. Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii
parafialnej. Pamiętajmy o tym, bo „myśl to święta i zbawienna modlić się za zmarłych”.
 Wierni, którzy nawiedzą kościół od południa uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień
Zaduszny, mogą dostąpić – pod zwykłymi warunkami – odpustu zupełnego, który można ofiarować za
zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Natomiast w dniach od 1 do 8 listopada, wierni,
którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który również może
być ofiarowany za zmarłych. Tak najlepiej możemy pomóc naszym bliskim zmarłym!
 W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 W sobotę, która jest Pierwszą Miesiąca, o godz. 8:00 Msza św. 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 o godz. 14:15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka.
 Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania:
 w przyszłą niedzielę, tj. 4 listopada – wyjazd o godz. 4:45! – 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.
 Dzisiaj w godz. od 9.30 do 14.00 zapraszamy do kawiarenki, gdzie można nabyć Gościa Niedzielnego, Głos
św. Jacka oraz nasz Biuletyn, jak również skosztować rozbarskich wypieków.
Jezusie, ulituj się nade mną! – tak woła człowiek, który wie, że tylko w bogu jest jego ocalenie.
Jeśli czujemy się samotni, nie widzimy rozwiązania naszych problemów, błagajmy Boga,
by przystanął i powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

