Biuletyn św. Jacka
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11.2018r.
Dzisiaj:
 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości; w dziękczynnej modlitwie pamiętajmy o
naszej Ojczyźnie i tych wszystkich, którzy ofiarowali nam wolność
 kolekta przeznaczona jest na parafialny fundusz remontowo-inwestycyjny
 o godz. 15:30 zapraszamy na niedzielne nieszpory.
W tygodniu:
 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. 17:00 Msza św. szkolna.
 Wszystkie dzieci i młodzież bardzo serdecznie zachęcamy do wstąpienia w nasze grupy
parafialne:
 dziewczynki zapraszamy na spotkanie Marianek w czwartek po Mszy św. szkolnej
 chłopców na spotkanie Ministrantów w czwartek po Mszy św. szkolnej
 wszystkie dzieci chętne do śpiewania w naszej Scholi Ewangalizacyjnej „Chcemy podobać
się Bogu” w czwartek o godz. 16:00.
Chętnie powitamy w tych szeregach nowe twarze. Swoje miejsce znajdą młodsi i starsi. Bardzo
prosimy rodziców i dziadków, aby mobilizowali swoje dzieci, wnuki do czynnego udziału w
życiu parafii.
 W czwartek o godz. 18:00 zapraszamy do Centrum Ks. Gorczyckiego na spotkanie
Rozbarskiego Klubu Filmowego – tym razem chcemy wspólnie obejrzeć włoski dramat o
tajemniczym mężczyźnie, który pomaga nieznajomym w spełnieniu ich najskrytszych marzeń.
 W piątek o godz. 17:30 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zalecki za zmarłych
można składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 W piątek o godz. 18:15 w Domu Parafialnym odbędzie się nauka przedchrzcielna.
 W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Ubogich. O godz.14.30 Msza św. w intencji
osób niepełnosprawnych, ich rodzin i wolontariuszy.
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, 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.
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce,
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

