Biuletyn św. Jacka
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018r.
Dzisiaj:
 po Mszach św. ma miejsce przed kościołem zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie” – jest
to międzynarodowa organizacja katolicka, która świadczy pomoc dla prześladowanych
chrześcijan, w tym roku szczególnie dla tych mieszkających na terenie Pakistanu
 o godz. 14:15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu świętego Franciszka
 o godz. 15:30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe za naszych bliskich zmarłych.
W tygodniu:
 Od poniedziałku do soboty spotykamy się na różańcu za zmarłych codziennie o godz. 17:30.
Zalecki można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Pamiętajmy o tym, bo „myśl to
święta i zbawienna modlić się za zmarłych”. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i
pomodlą się za zmarłych zyskują odpust zupełny, który może być za nich ofiarowany.
 We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15:00 odmówimy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 15:30 zapraszamy wszystkie dzieci na chwilę modlitwy.
 We wtorek o godz. 16:30 spotkanie Rozbarskiego Klubu Aktywnych.
 W czwartek o godz. 10:00 spotkanie Klubu Seniora.
 W czwartkowej Mszy św. szkolnej i różańcu za zmarłych, a potem w spotkaniu w kościele
obowiązkowo uczestniczą uczniowie klasy VI, którzy przygotowują się do Sakramentu
Bierzmowania.
 W piątek o godz. 16:00 wyjazd na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej i szlakiem
zabytkowych kościołów drewnianych Małopolski. Zapisy w kancelarii parafialnej.
 W sobotę o godz. 9:00 Msza św. dla najmłodszych i mam będących w stanie błogosławionym.
 W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na parafialny fundusz remontowoinwestycyjny. Tego dnia przypada 100-na rocznica odzyskania niepodległości przez naszą
Ojczyznę. W dziękczynnej modlitwie pamiętajmy o naszej ojczyzny i tych wszystkich, którzy
ofiarowali nam wolność.
 Długoterminowe dary żywnościowe dla ubogich można składać do kosza znajdującego się przy
ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy – za okazane serce: serdecznie dziękujemy!
 W pierwszym tygodniu ferii zimowych (od 12 do 17 lutego 2019 roku) organizowana jest
pielgrzymka do Paryża (m.in. Bazylika Sacre Coure i Kaplica Cudownego Medalika) – 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
Gościa Niedzielnego, Małego Gościa dla dzieci i młodzieży, zaopatrzyć się w nasz Biuletyn oraz
Kalendarz Parafialny na przyszły rok w cenie 10 złotych, jak również skosztować rozbarskich
wypieków i napić się dobrej kawy czy herbaty.
Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny
raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją o matczyną opiekę dla sprawujących władzę
w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro wspólne.
Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie młodych,
aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość Ojczyzny.

