OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 – 20 maja 2018
1. Dziś przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji
Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski z procesją. Prosimy, aby
przynieść ze sobą świece. Nie będzie dziś nabożeństwa majowego o godzinie 17:00.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych w dni powszednie o godzinie 17:30.
3. We wtorek na 16:30 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.
4. Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem (kl. 7) spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoją katechezę w domu katechetycznym.
5. Msza św. za ++ Parafian i ++ zalecanych zostanie odprawiona w środę o godzinie 18:00.
Zalecki można składać w zakrystii.
6. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Bardzo prosimy, aby na Mszy św. o 9:15 pozostawić ławki wolne dla dzieci
i ich rodziców. Nabożeństwo popołudniowe dzieci odprawimy o godzinie 15:30.
7. Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych będzie w piątek o godzinie 16:00. Zaraz po
spowiedzi dzieci, zapraszamy do sakramentu pokuty rodziców.
8. W najbliższą sobotę, 19 maja o godzinie 9:30 siedmiu diakonów naszej diecezji przyjmie
w Gliwicach z rąk ks. biskupa ordynariusza Jana Kopca święcenia prezbiteratu. Pośród
nich jest również nasz ks. Ireneusz Gierczycki, który odbywał w naszej parafii praktykę
duszpasterską. Księża diakoni odbywają w tych dniach rekolekcje. Polecamy ich Waszej
modlitwie. I jesteśmy zaproszeni na uroczystość święceń do gliwickiej katedry.
9. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
10. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 16:00 (!!! Krócej – ze względu na spowiedź dzieci).
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Zaledwie po dwóch latach posługi kapłańskiej poniósł męczeńską śmierć. Zamordowany przez węgierskich komunistów o. János
Brenner, cysters, został błogosławionym. | Żadnemu z tych dzieci lekarze nie dawali
szans na przeżycie. Dziś mówią o cudzie. | Świat pyta, czy Kim Dzong Un rzeczywiście jest
gotowy zrezygnować z broni atomowej. Nikt jednak nie pyta, czy jest gotowy również na
zmianę ustroju, który skazuje Koreańczyków z Północy na życie w obozie koncentracyjnym.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali
przy bieżących pracach, zwłaszcza rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za posprzątanie
kościoła, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy
o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
13. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

14. Doroczna pielgrzymka osób chorych i starszych na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę
9 czerwca. Wyjazd – o godzinie 7:30 sprzed klasztoru. Koszt – 35,- zł. Można się zapisywać w zakrystii.
15. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w 3. Karbiowską Grę Miejską w niedzielę, 10 czerwca o godzinie 14:00. Celem Gry jest budowanie więzi i jedności
między mieszkańcami naszej dzielnicy. Udział mogą wziąć 3-5 osobowe zespoły – rodzinne, bądź koleżeńskie, albo też pojedyncze osoby, z których takie drużyny zostaną utworzone. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Jednym z tematów tegorocznej Gry będzie 100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapisywać można się
w zakrystii lub w kancelarii, także poprzez wiadomość e-mail na adres parafii. Przy zapisie prosimy o podanie składu drużyny, jej kapitana, numeru telefonu i (ewentualnie) adresu e-mail.
16. Siostra Julianna organizuje w dniu 17 czerwca pielgrzymkę do pięknego opactwa w
Krzeszowie oraz do Legnicy, miejsca cudu eucharystycznego. W drodze powrotnej – pokaz fontanny multimedialnej we Wrocławiu. Wyjazd o godzinie 5:00, powrót, ok. 23:00,
Koszt: 90,- zł (w tym bilet wstępu). Zapisy w zakrystii.
17. Na dzień 24 czerwca planowany jest kolejny, rodzinny spływ kajakowy – w godzinach
11:30 – 19:00. Zapisy w zakrystii – do 3 czerwca włącznie (musimy wiedzieć, ile kajaków
zamówić). Cena: 60,- zł od osoby. Szczegóły na stronie internetowej parafii oraz na ulotkach pod chórem.

