Biuletyn św. Jacka
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI) – 06.01.2019r.
Dzisiaj:
 kolekta przeznaczona jest na Misje, a po każdej Mszy św., której cześć sprawowana jest w
języku łacińskim, nastąpi błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody.
 o godz. 14:15 w Domu Parafialnym spotkanie III Zakonu św. Franciszka
 o godz. 15:00 wyruszy z placu Akademickiego Orszak Trzech Króli
 na godz. 17:00 zapraszamy na Koncert Kolędowy w wykonaniu Muzycznej Gromady
Rozbarskiej, który zainauguruje XIV Spotkania z Kolędą na Rozbarku.
W tygodniu:
 Od poniedziałku do piątku Msza św. sprawowana będzie tylko rano o godz. 7:00 i 8:00.
 Trwają Duszpasterskie Odwiedziny Kolędowe. Ich plan zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i
na naszej parafialnej stronie internetowej. Pięknym zwyczajem jest uczestniczenie we Mszy św. w
dniu Kolędy. Dla tych, którzy nie będą mogli w planowanym terminie przyjąć kapłana z Bożym
błogosławieństwem do swojego domu, będzie tzw. kolęda dodatkowa – w sobotę 19 stycznia od
godz. 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii parafialnej.
 We wtorek po Mszy św. o godz. 8:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a
następnie całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 17:00; o
15:00 zapraszamy na Koronkę, którą poprowadzi Grupa Miłosierdzia.
 We wtorek o godz. 17:00 w Centrum Ks. Gorczyckiego gromadzi się Rozbarski Klub Aktywnych.
 W środę o godz. 8:00 Msza św. zbiorowa oraz nabożeństwo do naszych świętych Patronów –
Józefa i Jacka.
 W czwartek o godz. 10:00 spotkanie Klubu Seniora.
 W sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 w Centrum ks. Gorczyckiego spotkanie świąteczne Róż
Różańcowych oraz osób posługujących w kawiarence parafialnej.
 W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego; kolekta tego dnia przeznaczona
będzie na cele remontowo-inwestycyjne naszej Parafii.
 Również w przyszłą niedzielę o godz. 17:00, w ramach Spotkań z Kolędą na Rozbarku, wystąpi
Zespół Akordeonistów Katowice-Kleofas.
 W modlitwie pamiętajmy o Pasterzach naszej Diecezji: Biskupie Gliwickim Janie Kopcu, który
przeżywa dziś 26. rocznicę sakry biskupiej, i Biskupie Pomocniczym Andrzeju Iwaneckim, który
jutro obchodzi 1. rocznicę sakry biskupiej.
Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego:
Dzisiaj w godzinach od 9:30 do 13:30 zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej, gdzie można
nabyć prasę katolicką, nasz Biuletyn i kalendarz parafialny oraz skosztować rozbarskich wypieków i
napić się dobrej kawy czy herbaty. Również tam można zaopatrzyć się w wodę święconą.
Mędrcy wybrali się w długą drogę na spotkanie z Chrystusem.
Przybyli, aby oddać Mu pokłon i obdarzyć tym, co mieli najcenniejsze.
Niech nasze domy oznaczone C+M+B
– inicjałami łacińskiej frazy „Christus mansionem benedicat“,
będą nie tylko prośbą o błogosławieństwo,
ale także zaproszeniem Chrystusa pod nasz dach i zachętą do wyruszenia z Nim w drogę.

